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Tematyka araczeńa cnót w życiu chrześcłaninapodejmowanajest - chociaz ma się
vfiażen.ię,
że cofaz rz'adziej_ w ramachprzepowiadaniasłowa Bożego'k8techezy'reko|ekcji
czy spo&ań wspólnoto\.łych.Nauczanie o cnotach posiada w Kościeledługątradycję,która
wywarla wielki wpt}rłna rozwój chrześcłalistwa
w pierwszychwiekach dziatalnościKościoła.
Do tej tradycji odwołujesię Katechizn KościolaKatolickiego oraz rvdczesne

dokumenty

Kościołąktóre określającnoty w następującysposób:''cnoty ludzkię są trwałymipostawami,
stałymidyspozycjami' habitualnymipr4miotami umysłui woli, które regulująnasze czyny,
porz4dkują naszę uczucia i kierują nasz}m postępowaniemzgodnie z rczumem i wiaĘ.
zapęwniająone łatwość,
pewność
i radość
w prowadzeniużyciamoral.niedobrego'Człowiek
cnorliwy to teĄ Idóry dobrowo|rdeczyni dobro'' (KKI( 1804).
Przez cnotęczlowiek stajesię wspołuczestnikiemprawdziwegodobra i odkrywa nafuralne
pragnieniedobra'Życie zgodne z cnotami stanowi rękojmięzachorływaniaptzykazań .l
prawdziwejpromocjiludzkiegożycia.Działanieprzeciwn€ cnotomp.owadzido zniszczeniai
degradacji osoby. Dlatego tak ważne jest uwrażliwienie na formację i w.vchowywanie
szczególniemłodęgoczlowieka do zachowywaniacnót ludzkich i teologalnych.Powyższa
dyseńacja ukazująca wkład św'Ambrożęgo w lozwój nauczania na temat cnót pozwala
współczesnemuczłowiekowipoznaćnieco zapomnianepatrystycznedziedzictwo nauczanlana
tematroli cnót w życiu clowieka i odkryćjego akfualność
i !'onadczasowość.

I.

oceoa tematupracy i t€ m rtu bld8wczego
Temat recenzo\,vŹnejrozprawy zatytułowanej: Rola cnót y,/ życiu duchoww

i działalnościpublicznej w świe|lepism morąlno-ąscetyczn,chśw.Ambrożegoz Mediolanu
podejmuje zagadnięnie cbrześcijanskiej formacji mora|rcj człowieka w wymiaŹe
irrdywidualnymi społecznym.wę wstępieDoktorantpiszęi ,,w osiąganiudojrzałości
moralnej
fundam€ntąlnąrolę pęłniprzedewszystkim formacjado życiaw cnocie' To dzięki cnotomżycię
ludzkie nie tylko osiąga pehię człowieczeństwą lecz talcżestaje się ono podstawą do
p"awdziwego przebóstwienia człowieka. wszystkie zatem sprawnościmoralne 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
całościowyi systematyczly nauczania o cnotach na podstawiędzieł moralno.ascętycznych
biskupa Mediolanu' Na|efy zzuważyć'że ternatdyseńacji nie zostałdotychczasopracowany
i jest nowatorski: ,,PŹygotowując się do podjęcia Eacy! po przęprowadzeniustanu badń
zĄlwdjlol\o wyfttrĘ |ukęw miarę całościowego
opracowaniatego tematuna podstąwiedzi€ł
moraho-as€etycznych' Wydaje sią że niniejsze opracowaniema szśrszyz*res przedłr,jotu,
ponięważstaranosię każą cnotęopisaćtak, aby podaćjej cechy charakterystyczne,następnie
jej przejawyw żryciuind1.vridualnymi społecznym,ponadtowskazac szęregpostaci
podkreślić
biblijnych lub z histońi Kościołaalbo powszechnej,odauczających się poszczególnąfaletą
w dodatku wyeksponowanoadresatów,któtzy powinni troszczyć 5ię o omawianąsprawność
morahą a takżezwracanouwagęna mot}.wacje,którymi powinni się kierować''(s'39).
Doktorant okleślacel rozprawy w rt8stępującysposób:,,Celem refleksji naukowęj
będzie próba odpowiedzi na p1tanie' czym jest cnota w rozumięniu mętopolity Mędiolanu?
Jakimi obrazami posługujesię hierarcha'aby przybliŹyć naŃę o cnotach? W jaki sposob św.
Ambroży w pismach moralno.ascetycznychprzedstawiłprogram 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 korzystałz wcześniejszychpoglądów na temat cnoty' a w jakim stopniu
jego nauczania?''(s.40).
mo,!a mówjć o oryginalności
w cęlu lozwiqzania podjętegoproblemu badawczego Autol dysęńacji posłużyłsię
mętodą któĘ charakteryzuje w następujący sposób: ,Zastosowana w pracy mętda

analityczno-syntetycanawyptywa z cbalakteru dzięl mor-a|no.ascetycanychi poruszanej
problematyk"(s.39).
Sprawą kluczową w prowadzonych badaniach naukowych są źródłai litelatura'
Źródłami podstawowymi niniejszej dyseńacji stanowiądziełamora]rro. asaetycanewydane
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
instifurionevirginis, Exhońatio virginitatis, De viduis oraz De Elią et ieiłl'io. w t},mmiejscu
należynadmienić,żedotychczasw sposób kompletnyprzettumaczonona język polski caery
spośródsiedmiu w}żejwspomnianychdzieł(oboviqfki duchon,nych'Na oblóczyny dziewicy
_ Wykłado vieczystym dzievictwie Najś\łiętszej
Mąryi Pdnny' o dzievicach, o Eliaszu
i poście).
Umieszczonana pocz4tkupracy bibliografia (s. 8.25) zostałapodzielona w następujący
sposób: I. zródła: 1. Podstawow€ _ 7 pozycjii 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 zostałasporzqdzona
sta''anniei Przejrzyście.Uwzględniono w niej polskie i obcojęzycanepublikacje
II.

strukturr i ocena m€rytorycznt

rozprary

Rozprawa doktorskaks. Piotra Dykowskiego składasię 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 istotneelementywpIowadzającęczyte|nikaw treśćdysertacji.
stluktura pracyjęst klarowna i logiczna. KoĘus pracy składasię z pięciu rozdziałów,
któ.€ zostałypodzielone 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'aniecnót jako drogadoskonaleniasię w świecieantycanym'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 paragrafieukazuje cnoĘ doskona|ąceczłowieĘ w drugim cnoty doskonalące
ducha' natomiastw tfzęcim cnoty dotycząceci€lesności. w tszecimrozdziale zatlułowanym:
,,cnoty dotyczące życia usńlnotowego',(s. 146.225) Doktorant w pierwsrym paragrafie
przedstawiacnoty dotyczącełcia wsŃlnotowego, w drugim cnoty dotycząceposzczególnych

stanów w Kościele,w trzecim cnoty do|yc?Ąaeżłcia społecaego. W czwarĘm rozdziale
załtuło]van}'rn:
,,cnoty tęologa|ne''(s. 22ó-269) Auto! Fezenfuję w trzech para$afach cnoty,
nadziei' wiary i miłości.w oslaEim piąt}m rozdziale zat}tulowanym:''cnoty kardynalnę''
(s. 270-304) Doktorant ukazuje w azterechparagafach cnoty roztropności!sprawiedliwości,
męstwa i umiarkowania. Praca zostałauwieńczona Ząkończeniem(s. 305-310). Na końcu
dysertacjipowirurosię zĄa|eżź,
stfeszo,ząnlę
w języku angielskim, ktl5regobrakuje.
P[aca dokto$ka stanowi sfudium bardzo dojrzałe,opańe na zródłach. Kompozycja
pracy jest logiczna' przemyś|ana
1 prząjtfys!Ą.Plan pracy zostałułożodyzgodne z zasadą
asocjacji. Tematy główne i uzupełniającezostałyFawidłowo wyodrębnionei fąqtułowane.
jest Ęójną wskazującana logiczrre podporządkowanietez glównych i
Kompozycja całości
uzupełniającychtemato\łi dyseńacji. Każdy rozdział zośałpoprzedzony wstępem, dfięki
częmucz}'tę|rdkzostajewprowadzonyw leknrrędyseńacji, ajej treść
stajesięjeszcze bardziej
przejrzystaosiągnieciem mer}'torycznympracy jest opracowanie zagadnieniaroli cnót w życiu
duchow1mi działalności
publicanej w świalepism moralno - asc€tycalych św.Ambrożegoz
Mediolanu, którejest niewąĘliwie nowatorskiei stanowicennywkładw badanianadpowyższą
temafyką. walorem p.acy jest ró\łnieżto, że autor posfuguje się w odniesieniu do każdej
opisywanej cnoty terminologią łacińsĘ oraz polskim odpowiednikiem. Ponadto wszys&ie
prznisy w dysenacji odnoszącęsię do zródeł są podanewjęzyku łacińskim,co wskazuje nie
tylko na baldzo dobĘ anajomość
tegojęzyka przęz Doktor8nta'lecz równieŹ świadczyo tosce
Autora o jak najwiemiejsze oddanie anaczenia tekstó\ł oryginalnych' Na|eŻryzĄ\]ważJć,żę
nauczanieAmbrożegonie posiadacharakterusystematycznego,dlategoAutol dysertacjipodjął
się tludnego zadarria i dokonał systematyzacji i uszer€gowania cnót na podstawie dzieł
moralno.ascetycarych.W sumie Autor w dyseńacji przedstawił5l cnót, nie liczac trzech cnót
teologalnych(nadzieja wiara, miłość)
i cferech kaldynahych (roztropność,
sprawied|iwość,
męstwo'umiarkowanie). Dzięki temubogactwomyśliśw.Ambrożegona tematcnót doczekało
slę systematycznegoopisu i syntezy.
Jeślichodzi o kwestie mer}'torycaneto zdaniem ręcęnzentaw pierwszym rozdziale,
który ma charakterwprowadzającypt. ,,Zagadnieniaogólnę dotyczącęaretologii na tle ePoki,,'
można by po omówieniu tematyki cnót w święcieantyczlym omz przedstawieniu ujęcia
biblijnego przedstawićtę ploblematykęw odnięsieniudo autońw cbrześcijańskichpiszących
przęd św.Ambrożyr!' Kolejna uwaga dotyczy paragrafutrzecięgo pierwszego rozdziałupt.
''Ambrozjarrskakoncepcja cnoty na podstawiejego dzieł moralno-ascetycznych,',który jest

już pewnym podsumowaniemnauczaniabiskupa Mędiolanu w kwęstii cnót. Treść
właściwie
tego paragrafu mogłaby stanowić podsumowanie ca}ej pracy i zaleźć się w zakończeniu
dys€ f iacji.
Postawiony we wstępie problem badawczy zostałaealizowany w kolejnych pięciu
rozdziałach.Z postawionęgosobięwe wstępiezadanią Doktorantwywiązałsię bardzodobrze.
Powy'śzadyseltacjazasfugujena uwagęńwnież z tegopowodtl żewypelnia pewnegorodzaju
lukę w badaniach nad podjęĘ problematyką na 8luncie polskim i międz}narcdowym'
Dotychczasbowięm nie ukazałysię tego trcu kompleksoweopracowaniapodjęĘ tematyki w
litemturzeobcojęzyczn€j.
II1.

Ocera formdns pracy

od strony metodologicznej i formalnej praca jest poprawna. Nal€ży podkreślić'że
afutęmpracyjęst takżęjej niezwykle dostępM forma podawcza.Autor w sposobjasny, prosty
i komunikatywny,a zarazęmkompetęntnyi rzeczowy rclacjonujeomawianetrcści,r€zygnując
z tak ulubionej przez wielu współczesnych badaczy zawi|ej terminologii. Pracę czyta się
dobrze. Do}torant posługujesię naukowym stylem, co uwidaczrria się w konstnrktyrłn1m
fonnułowaniumyś|i.
Pomimo troski o poprarłność
edytonką w dysęnaaji moźnaanalęźćzaledwie kilka
potknięćstylistycanychczy błędówliterowych (np. s. 8 przy t}tule De oficiis libe| ftes nlltrner
przypisujest ktlrsylłą;s. 9 w tytule św.Ambroży,Na obłóczyttyDzl€wicy _ więlka litera; s. ló.
Królikowski J., Zrełabilitowaćcnotę.Poszukiwania teologicznomoralne?).
Iv.

Kwesti€ do dyskuśji
Aktualna i waha problematykapodjętaw ramachdysertacjiskłaniado dalszejdyskusji'

Dlatego proszęDoktorantą aby wyaził swojąopinię w nasĘpującychkwestiach:
- Pięrwsza klłestia dotyczy relacji św.Ambrożęgo do Cycerona i recepcji jego
poglców. wiemy, że nauczanieo cnotach zost]ało
zawalte w dziełachrzymskiego klasyka i
inspirowałobiskupaMediolanu. Na ile Ambrct! jęstzĄ|ężny,ar]aile samodzie|nyw koncepcji
nauczaniao cnotach? Czy mozemy powiedziec' żeAmbroży nadałw swoich dzięłachcnocię
anpełnielowe anczenie? Jeże|itak' to ną cz'm ono po|egało.
- Św. Ambrozy uwazałstan dziewic za ',kafiatistwo czystości''.czy wjego Dauczaniu
o cnotach można zrrależćodnięsięńe i porównanie dziewictwa do małżeńśwa?skąd u

Ambroźrgopojawiałasię fasc)Tacjałciem w dziewictwie? czy stawiałon dziewictwo wyżej
niż powołaniedo łcia małżenskiego?
v.

wniNki końcowe
Rozprawa doktorskaks. Piotra Dykowskięgo wnosi znaczącywkładw lozwój refleksji

dotyczącej roli cnót w życiu duchow]m i dziala'|nościpublicznej św.Amb.oż€go. Praca
doktorskajest źród|owaoraz obficie udokumentowanaw pr4pisach tekstami zódłowymi.
Doktorantteżcz€Ęie z opracowańprzedmiofu,umiejęmięje zę sobązestawią poddajeocenie
i wyrażaswój samodzielnyosąd.W sumie więc powyższadyseńacja stanowi cenny wklad w
badanianad podjęt4problematyką.
w)anieoione powź'ej uwagi w niczym nie osłabiają wartości merytorycanej
przedstawionejdyseńacji. Traktowacje należy raczej,jako swoiste dopowiedzeniai p1tania
skierowanedo Doktoranta.caŁ bowiem problem za\łarty\Mpracy opisany zostałrzetelnie,
zrozumiale i wyczerpująco.
Przedstawionarozprawa'zarówno w sensiemerytorycalym jak i teżformalnymspełnia
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 stopnianauko\łegonauk teologicznych.
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