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Rozprawa doktorska napissna pod kiorutrkiem

ks. prof. dra hab. Jeruego Pa|uckięo

Tematyka araczeńa cnót w życiu chrześcłanina podejmowana jest - chociaz ma się

vfiażen.ię, że cofaz rz'adziej _ w ramach przepowiadania słowa Bożego' k8techezy' reko|ekcji

czy spo&ań wspólnoto\.łych. Nauczanie o cnotach posiada w Kościele długą tradycję, która

wywarla wielki wpt}rł na rozwój chrześcłalistwa w pierwszych wiekach dziatalności Kościoła.

Do tej tradycji odwołuje się Katechizn Kościola Katolickiego oraz rvdczesne dokumenty

Kościołą które określają cnoty w następujący sposób: ''cnoty ludzkię są trwałymi postawami,

stałymi dyspozycjami' habitualnymi pr4miotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny,

porz4dkują naszę uczucia i kierują nasz}m postępowaniem zgodnie z rczumem i wiaĘ.

zapęwniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moral.nie dobrego' Człowiek

cnorliwy to teĄ Idóry dobrowo|rde czyni dobro'' (KKI( 1 804).

Przez cnotę czlowiek staje się wspołuczestnikiem prawdziwego dobra i odkrywa nafuralne

pragnienie dobra' Życie zgodne z cnotami stanowi rękojmię zachorływania ptzykazań .l

prawdziwej promocji ludzkiego życia. Działanie przeciwn€ cnotom p.owadzi do zniszczenia i

degradacji osoby. Dlatego tak ważne jest uwrażliwienie na formację i w.vchowywanie

szczególnie młodęgo czlowieka do zachowywania cnót ludzkich i teologalnych. Powyższa

dyseńacja ukazująca wkład św' Ambrożęgo w lozwój nauczania na temat cnót pozwala

współczesnemu człowiekowi poznać nieco zapomniane patrystyczne dziedzictwo nauczanla na

temat roli cnót w życiu clowieka i odkryć jego akfualność i !'onadczasowość.



I. oceoa tematu pracy i t€mrtu bld8wczego

Temat recenzo\,vŹnej rozprawy zatytułowanej: Rola cnót y,/ życiu duchoww

i działalności publicznej w świe|le pism morąlno-ąscetyczn,ch św. Ambrożego z Mediolanu

podejmuje zagadnięnie cbrześcijanskiej formacji mora|rcj człowieka w wymiaŹe

irrdywidualnym i społecznym. wę wstępie Doktorant piszęi ,,w osiąganiu dojrzałości moralnej

fundam€ntąlną rolę pęłni przede wszystkim formacja do życia w cnocie' To dzięki cnotom życię

ludzkie nie tylko osiąga pehię człowieczeństwą lecz talcże staje się ono podstawą do

p"awdziwego przebóstwienia człowieka. wszystkie zatem sprawności moralne właściwie

uksztahowane w nim' przyczyniają się do jego moralnej doskonałości''(s. 27). Autol we

|I,stępie okeś|a problem badawcry dysertacji' polegający na opracowaniu rł sposób

całościowy i systematyczly nauczania o cnotach na podstawię dzieł moralno.ascętycznych

biskupa Mediolanu' Na|efy zzuważyć' że ternat dyseńacji nie został dotychczas opracowany

i jest nowatorski: ,,PŹygotowując się do podjęcia Eacy! po przęprowadzeniu stanu badń

zĄlwdjlol\o wyfttrĘ |ukę w miarę całościowego opracowania tego tematu na podstąwie dzi€ł

moraho-as€etycznych' Wydaje sią że niniejsze opracowanie ma szśrszy z*res przedłr,jotu,

ponięważ starano się każą cnotę opisać tak, aby podać jej cechy charakterystyczne, następnie

podkreślić jej przejawy w żryciu ind1.vridualnym i społecznym, ponadto wskazac szęreg postaci

biblijnych lub z histońi Kościoła albo powszechnej, odauczających się poszczególną faletą

w dodatku wyeksponowano adresatów, któtzy powinni troszczyć 5ię o omawianą sprawność

morahą a także zwracano uwagę na mot}.wacje, którymi powinni się kierować''(s' 39).

Doktorant okleśla cel rozprawy w rt8stępujący sposób:,,Celem refleksji naukowęj

będzie próba odpowiedzi na p1tanie' czym jest cnota w rozumięniu mętopolity Mędiolanu?

Jakimi obrazami posługuje się hierarcha' aby przybliŹyć naŃę o cnotach? W jaki sposob św.

Ambroży w pismach moralno.ascetycznych przedstawił program doskonalenia mora'|trego

cżowieka' aby ten, kierując się cnotami w łciu osobistym, przygotował się także do

działailości publicznej? Jaką lolę wę własnęj koncępcji arętologicznęj widzi dla

poszczegó]nych 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

mo,!a mówjć o oryginalności jego nauczania?''(s. 40).

w cęlu lozwiqzania podjętego problemu badawczego Autol dysęńacji posłużył się

mętodą któĘ charakteryzuje w następujący sposób: ,Zastosowana w pracy mętda



analityczno-syntetycana wyptywa z cbalakteru dzięl mor-a|no.ascetycanych i poruszanej

problematyk"(s. 39).

Sprawą kluczową w prowadzonych badaniach naukowych są źródła i litelatura'

Źródłami podstawowymi niniejszej dyseńacji stanowią dzieła mora]rro . asaetycane wydane

krltycznie w ramach serii SAEMO (Sarcri Anbrcsii Episcopi Mediolanensis Opera, Milano

_Rona l979-l99l. Na|eżĄdo nich]. De ofrciis minislrorum' De virginib s, De viryiniląte' De

instifurione virginis, Exhońatio virginitatis, De viduis oraz De Elią et ieiłl'io. w t},m miejscu

należy nadmienić, że dotychczas w sposób kompletny przettumaczono na język polski caery

spośród siedmiu w}żej wspomnianych dzieł (oboviqfki duchon,nych' Na oblóczyny dziewicy

_ Wykład o vieczystym dzievictwie Najś\łiętszej Mąryi Pdnny' o dzievicach, o Eliaszu

i poście).

Umieszczona na pocz4tku pracy bibliografia (s. 8.25) została podzielona w następujący

sposób: I. zródła: 1. Podstawow€ _ 7 pozycj ii hódła drugorzędne _ 7 pozycji; 3. Tfumaczeńa

polskie - ó pozycji; Dokumenty Kościoła _ 5 pozycji II. opracowania _ 260 porycji' |||,

Encyklopedie i słowniki - 7 pozycji. Naleł podkrcślić' ze bibliogmfia została sporzqdzona

sta''annie i Przejrzyście. Uwzględniono w niej polskie i obcojęzycane publikacje

II. strukturr i ocena m€rytorycznt rozprary

Rozprawa doktorska ks. Piotra Dykowskiego składa się z tekstu licz4cego 310 stoo.

Dysertacja rozpoczyna się od Ws|ępu (s. 264l)' w którym Autol rzeczowo i kompeteDbrie

wprowadza w tematykę rozprawy doktorskiej. wstęp jest zgodny z zasadami metodologii

i zawiera wszystkie istotne elementy wpIowadzającę czyte|nika w treść dysertacji.

stluktura pracy jęst klarowna i logiczna. KoĘus pracy składa się z pięciu rozdziałów,

któ.€ zostały podzielone na paragraly. Pierwszy rozAział zatyttiowanyl ,lagadnienia ogó|ne

dotycz4ce aretologii na tle epoki,(s. 42-8ó) posiada charakter r,tprowadzający. w ramach

pierwszego rozdziafu Doktorant w kolejnych trzecb pamgmfach przedstawia nasĘPującę

zagadnienia: nabył'anie cnót jako droga doskonalenia się w świecie antycanym' biblijne ujęcie

cnót oraz ambrozjńska koncepcja cnoty na podstawie jego dzieł moralno.ascetycanych.

w drugim rozdziale zatytułowan}m:,,crroty doskonalące człowieka''(s. 87-145) Autor

w pierwszym paragrafie ukazuje cnoĘ doskona|ące człowieĘ w drugim cnoty doskonalące

ducha' natomiast w tfzęcim cnoty dotyczące ci€lesności. w tszecim rozdziale zatlułowanym:

,,cnoty dotyczące życia usńlnotowego',(s. 146.225) Doktorant w pierwsrym paragrafie

przedstawia cnoty dotyczące łcia wsŃlnotowego, w drugim cnoty dotyczące poszczególnych



stanów w Kościele, w trzecim cnoty do|yc?Ąae żłcia społecaego. W czwarĘm rozdziale
załtuło]van}'rn: ,,cnoty tęologa|ne'' (s. 22ó-269) Auto! Fezenfuję w trzech para$afach cnoty,
nadziei' wiary i miłości. w oslaEim piąt}m rozdziale zat}tulowanym: ''cnoty kardynalnę''
(s. 270-304) Doktorant ukazuje w azterech paragafach cnoty roztropności! sprawiedliwości,
męstwa i umiarkowania. Praca została uwieńczona Ząkończeniem (s. 305-310). Na końcu
dysertacji powiruro się zĄa|eżź, stfeszo,ząnlę w języku angielskim, ktl5rego brakuje.

P[aca dokto$ka stanowi sfudium bardzo dojrzałe, opańe na zródłach. Kompozycja
pracy jest logiczna' przemyś|ana 1 prząjtfys!Ą. Plan pracy został ułożody zgodne z zasadą
asocjacji. Tematy główne i uzupełniające zostały Fawidłowo wyodrębnione i fąqtułowane.
Kompozycja całości jest Ęójną wskazująca na logiczrre podporządkowanie tez glównych i
uzupełniających temato\łi dyseńacji. Każdy rozdział zośał poprzedzony wstępem, dfięki
częmu cz}'tę|rdk zostaje wprowadzony w leknrrę dyseńacji, ajej treść staje sięjeszcze bardziej
przejrzysta-

osiągnieciem mer}'torycznym pracy jest opracowanie zagadnienia roli cnót w życiu
duchow1m i działalności publicanej w świale pism moralno - asc€tycalych św. Ambrożego z
Mediolanu, którejest niewąĘliwie nowatorskie i stanowi cenny wkład w badania nad powyższą
temafyką. walorem p.acy jest ró\łnież to, że autor posfuguje się w odniesieniu do każdej
opisywanej cnoty terminologią łacińsĘ oraz polskim odpowiednikiem. Ponadto wszys&ie
prznisy w dysenacji odnoszącę się do zródeł są podane wjęzyku łacińskim, co wskazuje nie
tylko na baldzo dobĘ anajomość tego języka przęz Doktor8nta' lecz równieŹ świadczy o tosce
Autora o jak najwiemiejsze oddanie anaczenia tekstó\ł oryginalnych ' Na|eŻry zĄ\]ważJć, żę
nauczanie Ambrożego nie posiada charakteru systematycznego, dlatego Autol dysertacji podjął
się tludnego zadarria i dokonał systematyzacji i uszer€gowania cnót na podstawie dzieł
moralno.ascetycarych. W sumie Autor w dyseńacji przedstawił 5l cnót, nie liczac trzech cnót
teologalnych (nadzieja wiara, miłość) i cferech kaldynahych (roztropność, sprawied|iwość,
męstwo' umiarkowanie) . Dzięki temu bogactwo myśli św. Ambrożego na temat cnót doczekało
slę systematycznego opisu i syntezy.

Jeśli chodzi o kwestie mer}'torycane to zdaniem ręcęnzenta w pierwszym rozdziale,
który ma charakter wprowadzający pt. ,,Zagadnienia ogólnę dotyczącę aretologii na tle ePoki,,'
można by po omówieniu tematyki cnót w święcie antyczlym omz przedstawieniu ujęcia
biblijnego przedstawić tę ploblematykę w odnięsieniu do autońw cbrześcijańskich piszących
przęd św. Ambrożyr!' Kolejna uwaga dotyczy paragrafu trzecięgo pierwszego rozdziału pt.

''Ambrozjarrska koncepcja cnoty na podstawie jego dzieł moralno-ascetycznych,', który jest



właściwie już pewnym podsumowaniem nauczania biskupa Mędiolanu w kwęstii cnót. Treść

tego paragrafu mogłaby stanowić podsumowanie ca}ej pracy i zaleźć się w zakończeniu

dys€fiacji.

Postawiony we wstępie problem badawczy został aealizowany w kolejnych pięciu

rozdziałach. Z postawionęgo sobię we wstępie zadanią Doktorant wywiązał się bardzo dobrze.

Powy'śza dyseltacja zasfuguje na uwagę ńwnież z tego powodtl że wypelnia pewnego rodzaju

lukę w badaniach nad podjęĘ problematyką na 8luncie polskim i międz}narcdowym'

Dotychczas bowięm nie ukazały się tego trcu kompleksowe opracowania podjęĘ tematyki w

litemturze obcojęzyczn€j.

II1. Ocera formdns pracy

od strony metodologicznej i formalnej praca jest poprawna. Nal€ży podkreślić' że

afutęm pracyjęst takżę jej niezwykle dostępM forma podawcza. Autor w sposobjasny, prosty

i komunikatywny, a zarazęm kompetęntny i rzeczowy rclacjonuje omawiane trcści, r€zygnując

z tak ulubionej przez wielu współczesnych badaczy zawi|ej terminologii. Pracę czyta się

dobrze. Do}torant posługuje się naukowym stylem, co uwidaczrria się w konstnrktyrłn1m

fonnułowaniu myś|i.

Pomimo troski o poprarłność edytonką w dysęnaaji moźna analęźć zaledwie kilka

potknięć stylistycanych czy błędów literowych (np. s. 8 przy t}tule De oficiis libe| ftes nlltrner

przypisujest ktlrsylłą; s. 9 w tytule św. Ambroży, Na obłóczytty Dzl€wicy _ więlka litera; s. ló.

Królikowski J., Zrełabil itować cnotę. Poszukiwania teologicznomoralne?).

Iv. Kwesti€ do dyskuśji

Aktualna i waha problematyka podjęta w ramach dysertacji skłania do dalszej dyskusji'

Dlatego proszę Doktorantą aby wyaził swoją opinię w nasĘpujących kwestiach:

- Pięrwsza klłestia dotyczy relacji św. Ambrożęgo do Cycerona i recepcji jego

poglców. wiemy, że nauczanie o cnotach zost]ało zawalte w dziełach rzymskiego klasyka i

inspirowało biskupa Mediolanu. Na ile Ambrct! jęstzĄ|ężny, ar]a ile samodzie|ny w koncepcji

nauczania o cnotach? Czy mozemy powiedziec' że Ambroży nadał w swoich dzięłach cnocię

anpełnie lowe anczenie? Jeże|i tak' to ną cz'm ono po|egało.

- Św. Ambrozy uwazał stan dziewic za ',kafiatistwo czystości''. czy wjego Dauczaniu

o cnotach można zrrależć odnięsięńe i porównanie dziewictwa do małżeńśwa? skąd u



Ambroźrgo pojawiała się fasc)Tacja łciem w dziewictwie? czy stawiał on dziewictwo wyżej

niż powołanie do łcia małżenskiego?

v. wniNki końcowe

Rozprawa doktorska ks. Piotra Dykowskięgo wnosi znaczący wkład w lozwój refleksji

dotyczącej roli cnót w życiu duchow]m i dziala'|ności publicznej św. Amb.oż€go. Praca

doktorska jest źród|owa oraz obficie udokumentowana w pr4pisach tekstami zódłowymi.

Doktorant też cz€Ęie z opracowań przedmiofu, umiejęmię je zę sobą zestawią poddaje ocenie

i wyraża swój samodzielny osąd. W sumie więc powyższa dyseńacja stanowi cenny wklad w

badania nad podjęt4 problematyką.

w)anieoione powź'ej uwagi w niczym nie osłabiają wartości merytorycanej

przedstawionej dyseńacji. Traktowac je należy raczej, jako swoiste dopowiedzenia i p1tania

skierowane do Doktoranta. caŁ bowiem problem za\łarty \M pracy opisany został rzetelnie,

zrozumiale i wyczerpuj ąco.

Przedstawiona rozprawa' zarówno w sensie merytorycalym jak i też formalnym spełnia

wszys&ie wymagania stawiane pmcom doktorskim. dlatego wnioskuję do Rady wydziatu

Teologicznego Uniwersytefu Mikołaja Kopernika w Toruniu aby ta dysertacja stanowita

pods|awę do dalszych etapów przewodu doktorskiego celem nadania ks. Piobowi

Dykowskiemu stopnia nauko\łego nauk teologicznych.

tć. kc,tŃ-.=\z....Ł
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