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,,Rzeczy sE pigkne, poniewaZ sig podobaj 4, czy teL, rzeczy podobaj4 sig, poniewaZ s4

pigkne?" (Augustinu s, De vera religione 32, 59: CC 32,226

-

Et prius quaeram utrurp ideo

pulchra sint, quia delectant; an ideo delectent, quia pulchra sunt. Hic mihi sine dubitatione
respondebitur, ideo delectare quia pulchra sunt). Oto jedno

z

glownych pytaf dotycz4cych

pigkna, a sformulowanych ptzez wielkiego chrzeScijariskiego mySliciela SwiEtego Augustyna z

Hippony. W pigknie w zadziwiaj4cy spos6b splataj4 sig elementy subiektywne, podmiotowe z

elementami obiektywnymi, przedmiotolvymi. Sprowadzenie pigkna
teoriopoznawczych

i

do

ka{egorii

zewngtrznych form estetyki sprawilo, 2e teologia w pewnym morrlencie,

pomimo dziedzictwa starozytnoSci, na dlugi czas odsungla sig od kategorii pigkna, a wiwielu
Srodowiskach r6wniez dzisiaj zachowuje do niej

wielki

dystans.

,

Mimo wszystko w chrzescijaristwie Zywe jest przekonanie, ze tgsknotazapiEkner,n jest
czyms glgboko ludzkim i wskazuje na pochodzenie czlowieka od Najwy2szego Pigkna,

jest B69. Augustyn powie, ze to tgsknota za pierwotnym rajem
stworzeniu czlowieka na obraz

i

i

\t6rym

intuicja Boga. PraivdQ

o

podobieristwo Bo2e odziedziczyliSmy po judaizmie, a

przyjgliSmy dzigki ewangelii Jezusa Chrystusa. Natomiast przekonanie o tym, 2e dobro, ppawda

I

i pigkno Nqczqsig ze sob4 nrerozerwalnie przejglrsmy zmySli hellenistycznej.Ianpawdl II w
Lifucie do artysthw

w

1999 roku pisal: ,,Relacja migdzy dobrem a pigknem sklania do refleksji.

Pigkno jest bowiem poniek4d widzialnoSci4 dobra, tak

jak dobro jest

metafizygznym

warunkiem pigkna. Rozumieli to dobrze Grecy, kt6rzy zespalaj4c te pojgcia ukuli wsp6lny
termin dla obydwu: <kalokagathia>>, czyli <pigkno-dobroi>. Tak pisze o tym Platon: <f;otgga
Dobra schronila sig w naturze Pigkna> . Zyjq"

i

dzialaj4c, czlowiek okresla swoj stosu4ek do

bytu, prawdy i dobra" (List do artystdw 3).Badzo ciekawe s4 relacje Nqczqce w ciqgu wiek6w
mySl teologicznqz kategori4 pigkna ibardzo obiecuj4ca jest ewangelizacyjna sila pigkn4.

Cho6 wydaje sig, Ze wsp6lczesny Swiat doprowadziL do inflacji pojgcia pigkna,
ograniczajqc

je wlaSnie do subiektywnego estetyzmu

i

zewngtrznej stylizacji, pigkno j,ednak

powraca w kulturze i w teologii orazpokazuje swoj4 sitrg poruszania czlowieka. Ono wzywa do

zadziwrcnia
ksi

i

kontemplacji, a zdziwienie jest pocz4tkiem filozofii, jak pisze w pie4wszej

gdze,,Metafrzyki" Arystoteles.

Teologia

po

Swigtym Augustynie

i

Pseudo-Dionizym przez dtrugie wieki

zmarginahzowala kategorig pigkna umieszczajEc

iE

zasadniczo poza zasiggiem swoich

zainteresowaf . Mo2e j edynie u niekt6rych teolog6w peryferyjni e znajdziemy akcenty m6wi4ce
o pigknie w wymiarze teologicznym. Natomiast powszechnie uwalany za teologa XX wieku
Hans urs von Balthasar pisz4c epokowe dzielo ,,ChwaLa", sprawil, Ze pigkno w wielkim stylu

powr6cilo do refleksji teologicznej. Szwajcarski teolog przedstawia dzieje relacji B6g-pigkno
i m6wi za Karolem Barthem o blgdzie deestetyzacji teologii w katolicyzmie. Balthaspr jest
przekonany, 2e do wsp6lczesnego czlowieka z charakterem pozytywistyczno-ateistycVnym,
Slepego na

filozofig i teologig przem6wi6 mog4 kategorie estetyczne, kt6re jako jedyng

stanie wprowadzic

w

zachwyl. Wedlug niego prawda

i

s4

w

dobro wydajq sig zbyt slabQ, aby

poci4gn46 czlowieka ku wierze. Obok nich istnieje jednak inny wymiar Swiata, kt6ry nfe jest

odkrywany rozumem, ale sercem oraz wr{zliwoSci4 emocjonaln4. Hans Urs von Ballthasar
napisal, 2e: ,,Pigkno jako niepojgty blask otacza podw6jnq gwiazdg prawdy

i

dobra oriz ich

nierozerwalne odniesienie do siebie" (H. U. von Balthasar, Chwala. Estetyka teologic2na.

L

Kontemplacia postaci, Krak6w 2008, s. 16). Po szwajcarskim teologu wszyscy waani i

lvielcy
w refleksji o Bogu nie mog4 po prostu ignorowad kategorii pigkna. Bez w4tpienia do wiblkich

w teologii nale?y Jozef Ratzinger p62niejszy
inspiruj4ce jest zawsze

to w jaki

papiea Benedykt

XVL Niezmiemie ctinne i

spos6b wsp6lczeSni pasterze KoSciola spogl4daj+ na

zagadnienre pigkna i jego rolg w teologii. W takim kontekScie bardzo ciekawa r wahnav.rydaje

sig dyserlacja pani mgr lic. Joanny Adamkiewicz pod tytulem: J. Ratzingera/Benedyktg XVI

teologia piglcna. Zalo2enia, treici, perspektywy, kt6ra stawia sobie pytanie; ,,czym r Jalia Jest
teologia pigkna J. Ratzingera/Benedykta

I.

XVI" (s.27).

Ocena metodologiczna pracy

We obszernym Wstgpie do pracy Doktorantka podaje motywacjg swojego diiela i
proponuje caly szereg zagadnien. Pyta: ,,czymlKim jest pigkno? Bowiem trudno jest p nim
m6wi6, by nie przycmrljego delikatnoSci, blasku, by nie zamkn4c go w suchych pojgciabh, by

je odkryi,

a nie przesNania(,. Czy mohna zdefiniowad

l<tor4 nalelaLoby zamilknqc

i

je tak, by nie przel<roczy(, granicy| poza

zostawii miejsce na zachwyt i kontemplacjg? Co jest zrpdlem

ponadczasowego pigkna? Czy istnieje prawdziwe pigkno" (s. 23). Po kr6tkiej prezqntacji

historii refleksji nad pigknem Doktorantka slusznie zavwa?a,Ze niestety w teologii piprr"t
wieki pigkno bylo marginalizowane (s. 26). Powazne i zasadne jest wigc pytania,,czy tqologii
potrzebne jest pigkno?"

i ,,czymjest teologia pigkna" (s. 21).

Autorka dyserlacji posluZyla sig metod4 anahtycznqw interpretacji tekst6w 2r6dlgWch

I

przy pomocy syntezy wysnuwa wnioski, tworuqc obraz caloSci (s. 34). Mohe,nieco

przesadzona wydaje

sig deklaracja ze ,,Wstgpu" w kt6rej Autorka pisze, iZ

porzqdkujqc4 wyw6d poszczegolnych rozdzialow

-

s4 wyr62nione

w

,,4asadq

podtytule ,slowa

kluczowe: zalozenia, treSci, perspektywy. One wlaSnie v'ryznaczaj4 wewngtrzn4 struftturg i
logikg kaZdego rozdzialu" (s. 3a). MoLna zapytac zatem w jaki spos6b ten schemat jzostal
zaaplikowany do pierwszego rozdzialu zatylil.owanego ,,U 2r6del pigkna", gdzie parEgrafy

kolejno dotyczq zagadniefi doSwiadczenia egzystencjalnego

i

inspiracji filozoficzno-

teologicznych.
Praca stanowi dojrzahe studium mocno osadzone na tekstach firodNotlvych, kt6rymi s4
dzieNa

kardynala J6zefa Ratzingera oraz papiela Benedykta

XVI atakLe dokumenty

$rzgdu

nauczycielskiego KoSciola (s. 9-1a). Szkoda jedynie, 2e autorka nie uwzglgdnitra ni]estety
jeszcze nie przetlumaczonego na jgzyk polski dokumentu Papieskiej Rady do spraw Kultury

pod tytulem ,,LaYia pulchritudinis, cammino privilegiato
(Via pulchritudinis

- uprzywilejowana

natomiast, 2e zbror opracowaf

i

di

evangelizzazione e di didlogo"

droga ewangelizacji i dialogu) z roku 2006. Warto podac

pozycji z Iiteratury pomocniczej jest imponuj4cy (s. 1$-20).

Generalnie Wstgp do pracy zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla pracy naulgowej

Struktura pracy wydaje sig doS6 jasna
rozdziaL6w podzielonych

na podrozdzialy

i

i

logrczna. Korpus pracy sklada sig

z

.

frzech
paragrafy. Pierwszy rozdzial ma chairakter

w tematykE i zarysowuje szeroki kontekst historyczno-egzystencjalny oraz
flozofrczno-teologiczny omawianego zagadnienia. W pierwszej czgSci zatyiilotyanei

wprowadzajQcy

Doiwiadczenie egzystencjalne Doktorantka szeroko przedstawia ksztaltowanie sig wraZliwoSci
estetycznej przyszNego papreZaBenedykta

w ksztaltowaniu

sig

XYI

atakze mySlicieli,kt6rzy odegrali znaczqqqrolg

jego pogl4d6w na pigkno i jego miejsce w teologii

i

chrzelcijanstrvie (s.

40-95). Moanaby jedynie mie6 uwagg co do kolejnoSci przedstawianych postaci, gdyZ Alrtorka

wXI wieku fokuje
Boecjuszem. Warto zauwaLy1, 2e o ile

wydaje sig umieszcza(,ichchronologicznie,ale Sw. PiotraDamiani Zyj4cego

przed lyjqcymi w

VI wieku Sw. Benedyktem i

Sw.

oczywisty jest wplyw Hansa urs von Balthasara na estetykg teologiczn4 w teologii schytk-u XX

wieku i pocz4tku XXI wieku w tym na koncepcjg pigkna kardynala Ratzingera, o tyle imniej
znarte

i st4d bardzo cenne jest spostrzezenie

o zaslugach Romano Guardiniego w ksztahowaniu

sig teologii pigkna przeszlego papreza.

W drugim rczdziale zatl,fiLowanym ,,Na drogach pigkna" (s. 96-162) Doktolantka
przedstawia kolejno drogi poznania, kontemplacji i liturgii, kt6re dla kardynala Ratziqgera i
papreaa Benedykta

XVI posiadaj4 walor estetyczny i prowadz4 ostatecznie do Bogq jako

Najwyzszego Pigkna. Bardzo cenne w tym rozdziale urydaje sig paragrafy: ,,Chrystololiczna
istota pigkna", ,,Szkola uczut i teologia serca" oraz ,,MtJZyka a liturgia".
I

Ostatni rozdzial zatyfiilowany ,,Problematyka pigkna w Zyciu KoSciola"

w

swoich

podrozdzialach podejmuje zagadnienia,,Antypigkno jako zagrolenie",,,Pigkno jako diafog ze
Swiatem" i ,,Pigkno jako apologia chrzeficijaflstwa". PoniewaZ wymiar estetyczny Euch4rystii,

kt6ra przecieZ jest lyciem KoSciola, znalazN sig w poprzednim rozdziale, to moze lefrszym

tytulem tego rozdziatu bytby np. ,,Problematyka pigkna we wsp6lczesnym Swiecie'l albo
jeszczejakoS inaczej. Rozdzial ten generalnie komponuje sig dobrze, jako trzecia czgSfi czyli
perspektywy umieszczone w podtytule pracy.

W pierwszej czgsci rozdziaNu otrzymujemy pr6bg definicji brzydoty i zdajemyl sobie
sprawg zniebezpieczefstwa pomieszania pojEi (s. 167-17l). Dalej Autorka pokazuje za Ojcem

Swigtym Benedyktem

XVI duchowy kryzys Europy

oraz z drugiej strony

jej misjg, kt6ra w

przekonanit papie?a moze zostad wypelniona jedynie, gdy Europa wr6ci do
chrzescijariskich korzeni i do swojego chrzeScijariskiego dziedzictwa (s.

177-185).

siwoictr
i

Drugi itrzecipodrozdzialpokazujqrolg, jakq przypisuje pigknu Ojciec Swigty Benedykt

XVI. Pigkno stanowi wedlug niego doskonal4
Sztuka

i

artySci

w takim ujgciu majq

przestrzen do spotkania

i dialogu (s. 185;201).

zadanie uczynienia Swiata bardziej humanitarhym

i

pigkniejszym aprzez to otwartym na Boga, kt6ry jest Najwyzszym Pigknem r 2rodlem pigkna

+7

(s. 187). Wielkie dziela sztuki chrzeScijariskiej stanowi4 swoist4 apologetykg chrzeScij4ristwa
tak samo jak SwigtoS c czlonkow KoSciola

(s.20I-2I7).

l

Podsumowaniem dysertacji jest obfite Zakoriczenie, kt6re systematyzuje ca[oS6 i
stanowi pr6bg wyci4gnigcia wniosk6w w kontekScie wyzwari wsp6lczesnoSci (s. 218-230). Na

pocz4tkupracy znajduje sig takZe .vqikaz skr6t6w s. (7-8) oraz bibliografra (s. 9-20).

il.

Ocena merytoryczna i formalna

Pani Joanna Adamkiewicz podjgla siE bardzo ciekawego i aktualnego tematu, bciwiem

estetykateologicznaprzelywasw6j renesans, o czym Swiadczqlicznepublikacje ztej dzigdziny
zar6wno

w

Swiecie

jak i w Polsce. Papie? Franciszek w adhortacji ,,Evangelii gaudium" w

obliczu nowych czas6w i nowych Wzwanzachgca, aby ,,mie6 odwagg do znajdowania nowych

znak6w, nowych symboli, nowych sposob6w ptzekazywania Slowa, nowych form pigkna
pojawiaj4cych sig w r6znych krggach kulturowych, Nqcznie z niekonwencjonalnymi foqmami
pigkna, kt6re mog4by6 malo znaczqce dla ewangehzator6w,ale staly sig szczeg6lnie atra$cyjne

dla innych". Ojciec Swigty zachgca, aby ,,w kuzdej katechezie zwr6cic szczegolnq uw4gg na
drogg pigkna" (Evangelii gaudium 167). Temat pigkna w teologii

i

via pulchritudinip jako

uprzywilejowana droga ewangelizacji s4 wigc zagadnieniami bardzo SwieZymi

i

o istbtnym

znaczenru.

Autorka dysertacji posiada odwagg siggnigcia do jednego znajwigkszych teolog6w XX
wieku i podejmuje temat, kt6ry nie posiada monografii w spuSciZnie teologicznej J. Ratzingera

i

Benedykta

XVL Wykonala wigc olbrzymrq

pracg wydobycia w4tk6w estetycznich z

niezwykle szerokiej literatury i papieskiego nauczania. Pani Joanna Adamkiewicz wykazpje sig

tu wielk4 znajomoSci4 dziel niemieckiego teologa

i

swoje rozwazania dokumentuj e \ardzo
cennymi c1'tatami. Odnajdujemy w pracy fascynuj4ce fragmenty jego teologicznej reflpksji i
zaskakuj4ce wymiary pigkna. Dzigki pr6bie syntezy

i

przemySleniom autorki otrzympjemy

sp6jny,wiarygodnyiwielowymiarowyobrazteologiipi9knaJozefaRatzingera
Obok znajomoSci dziel Ratzingera i Benedykta XVI oraz narlczania KoSciolanatemat
pigkna warto podkreSlii dobre osadzenie w polskiej literaturze przedmiotu. Znajdzielny

ir

rzeczy z estetyki flozofrcznej (W. Tatarkiewi cz, W . Str62ewski, G. Pdltner

i inni), ali tez z

teorii sztuki (np. koncepcje brzydoty w tekstach M. Salwy, M. Sblifskiego

i

literatury (D. Jastrz4b) oraz z estetyki teologicznej (J. Szymik, A. Michalik

innych),jteorii

i

posiada miejscami walor interdyscyplinarny. Taka szerokoSi daje ciekawy ogl4d

wartoSi dodan4.

+h

inni). Praca

i

stanciwi jej

Do bogatej bibliografii, proszg pozwolid, 2e dolqczg tylko jeden b6l. Jest {o b61
patrologa. Ojcowie KoSciola w teologii stanowi4 zawsze 2r6dl.o, a wigc nie jest zQsadne
umieszczanie Augustyna

i

Orygenesa

w

opracowaniach

i

literaturze pomocniczej. KdSci6t,

bowiem brerze swoj4 pewnoSi w sprawach wiary nie tylko z samej Biblii. Tradycja
Boga maj4 byc zaakceptowane ztak4samqczciq i respektem (Dei Verbum

i ilowo

9-10).

;

Podzial.pracy natrzy czgsci,kt6re s4 rozdziilami jest oryginalny i porz4dkuje $ardzo
dobrze refleksje. Pierwsza

w

czgll zatytulowana ,,IJ 2r6delpigkna" stanowi

caloSd pracy oraz jestbardzo personalistycznympodej5ciem

cenne wprowa{zenie

do zagadnienia. Pani loanna

Adamkiewicz slusznie zauwaLa, 2e ,,sztuka zawsze prowadzila mySl Ratzingera w kierunku
Boga, atworzonaprzezniego teologia stawala sig dziEki temu bliska sercu kaZdego czlowieka".

Wydobywa ona na Swiatlo dzienne wielk4 wraZliwoS6 estetyczn4 Ojca Swigtego Benqdykta

X\/I i

pokazuje jego szerokie powi4zania z Tradycj4 KoSciola r z teologr4 wsp6lczesn4. Na

szczeg6lna, uwagg zasNugujq fragmenty dotyczqce

wplyw6w Sw. Augustyna (s. 73-75) oruz

Hansa urs von Balthasara (s. 86-90).
Sercem pracy jestrozdzial drugi (s.96-162). Prezentuje on konkretne drogi na kt6rych

wedlug Jozefa Ratzingera objawia sig pigkno. O ile istnieje powszechne przekonaaie
obecnoSci drogi prawdy jako drabinie podnosz4cej ku Bogu o

o

tyle wtznejest dostrzeZQnie w

mySli Benedykta XVI drogi pigkna, ,,kt6raprowadzi serce i umysl czlowieka ku Wiecznemu i
podnosi

je

aZ na

Wzyny Boga" (s. 223). To jest droga doSwiadczenia estetycznego i idroga

intuicji, kt6re wskazujq na,,porywaj4c4 moc pigkna, kt6re wprowadza rozum ponad jego
ogranrczenia" (s. 222), ar6wnoczesme ,,wNycza doznania estetyczne w racjonaln4 wgdiOwkg
ku prawdzie" (s. 105).

Bez w4tpienie najpigkniejsze strony dysertacji to te, kt6re pokazujq chrystolo$iczny
wymiar pigkna z jednej strony

i z drugiej estetyczny

wymiar chrystologii (Chrystolo[iczna

istotapigkna: s. 111-115, Szkola uczufi teologia serca: s.122-125,Pigkno zbawiswiat: q.212216).Pani Joanna podkreSla, iz ,,Benedykt XVI nieustannie przypomina, 2e pigkno, aby
{noglo
jest
koni$czny,
pozostai sob4, musi byt ugtowione w Chrystusie (...) Zwiqzek pigkna i logosu
aby khalos nie stalo sig boZkiem" (s.223). Prawda jest istotnym wymiarem

pigkna.

l

Obok tego wymiaru chrystologicznego, jak slusznie zauwala Doktorantk{, dla
kardynala Ratzingera
miejsce

i

Ojca Swigtego Benedykta XVI estetyka teologiczna znajduje lswoje

i sw6j wyraz w liturgii, kt6rej szczytemjest

caLego cztowieka

w

Eucharystia. Ona,,powoduje zanwzenre

przestrzeni pigkna, intensywnej jasnoSci

i doSwiadczeniamisteriumjkt6re
I

zawsze pochodzi od Boga" (s.223).

Ostatnia

czESd

pracy zawierc wskazane we wstgpie perspektywy plyn4ce z tNologii

pigkna. Przy tej okazjiAutorka szeroko m6wi o brzydocie, kulturze, sztuce, kryzysie Europy,

ewangelizacji, SwigtoSci

i

apologetycznym v'rymiarze pigkna

w ujgciu BenedyktaiXVI.

Kwintesencj4 pogl4d6w kardynala Ratzingeranatemat kultury i sztuki iest zacytowanyiprzez
Doktorantkg fragment

z ksiqzki,,Nowa

PieSri dla Pana": ,,nie do pogodzenia z biblijnymi

wskaz6wkami jest najpierw 6w hybrydyczry estetyzm, kt6ry wykltcza wszelk4 funkcjq
sluZebn4 sztuki, a wigc

widzi sztukg jako coS, co ma sw6j wlasny cel i mo1e by6 midrzone

jedynie wlasnymi kryeriami" (s. 174). Ostatecznie dla niemieckiego teologa wszystlio jest
teocentryczne i w Bogu odnajduje sw6j sens. Natomiast teologia pigkna jest teologi4 t4eSci a
nie teologi4

formy.

,

Tak jak dla Benedykta XVI pigkno liturgii, pigkno dziel sztuki

i

blask Swigtych

Swiadk6w Chrystusa maj4 charakter apologelyczny, tak wydaje sig, Ze ta ostatnia lczE36

dyserlacji ma wlaSnie charakter,apologetyczny

w

stosunku do caloSci. Doktorantka chce

powiedziei, Ze warto zajmowad sig piEknem w teologii

i

odkrywa6 pigkno Boga, Chrystusa,

liturgii, gdyz pigkno ma moc przyciqgania, ono zachwyca,poci4ga i jest milowane. W drqtmacie
zbawieniz

i

o to, aby dai sig porwa6

przez

Joanna Adamkiewiczpokazuje swoj4 umiejgtnoS6 syntezy

18

sluZebnej funkcji teologii chodzi przecie?

Najwigksze i Zwycigskie Pigkno Boga.

W zakohczeniu pani

punktach podsumowuje estetykg teologiczn4 Benedykta XVI. To jest bardzo dobra syntiza, w

kt6rej znajdujemy istotne w4tki mySli papie?a.
Od strony formalnej praca zasadniczojest poprawna i nie posiada brak6w. Przy okazii

oceny strony formalnej pracy naleZy wspomnied

, 2e jgzyk pracy jest elegancki i

pfynny,

adekwatny do v,ryra?anych mySli oraz Zyv,ry i pigkny. Czasamijedynie Autorka ulega Ptirkusie
moralizatorstwa (np. s. 206).

W czasie dyskusji nad dysertacj4 ciekawe byloby zatrzymanie
moae bardziej fiozoftcznymi niz teologicznymi,

siE nad zagadnigniami

a mianowicie czy w mySli kar{ynala

Ratzingera istniej4 jakieS kategorie decyduj4ce o pigknierzeczy tak jak w staroZytnoSci Qyla to
np. kategoria odpowiednioSci, jasnoSci, czy dla Sw. Augustyna kategoria porz4dku i jednoSci?
Po prostu kiedy dla Ratzingerarzeazjest pigkna? Co wedlug niego decyduje o pigknie?

Jednym

z

dzieN kardynaLa Jozefa Ratzingera

jest ,,Lud

i

Dom BoZy w nauqe Sw.

Augustyna o KoSciele" (dziela niestety zabral<No w bibliografii). Czy wedlug naszego tqologa

mo1nam6wii o pigknie KoSciola, a jesli tak to dlaczego i co o tym Swiadczy?

IIr.

Wnioski kor[cowe
Praca doktorska pani Joanny Adamkiewicz jest bez w4tpienia opracowpniem

dysertacji Autorka

i

w polskiej literaturze teologicznej. W przygotopvanie
wLo?yla wiele trudu i wlasnej pasji. Wymienione pov,ryLej drobne lrwagi

oryginalnym, ciekawym

waznym

kry'tyczne w niczym nie oslabiaj4 wartoSci merytorycznej przedstawionej dysertacji. S4 one

raczej pewnego rodzaju dopowiedzeniem,

a

czasem prowokacj4 do dalszych poszu(iwari.

Autorka porusza sig po wraZliwym i Swiezym terenie, gdzie istnieje wiele niebezpieczgristw.

Wielu teolog6w ci4gle przecieL z wielkim dystansem podchodzi do uLycia kategorii pigftna w
racjonalnych poszukiwaniach teologicznych. Wobec takich trudnoSci

kardynala Ratzingera

i

Benedykta

i

braku w tw6rpzoSci

XVI monografii, kt6ra systematyzowalaby zagadinienie

pigkna w teologii, Doktorantkaporadzila sobie znakomicie. Problem zawarty w pracy \ ledlug
tego

jak jest obecny w

dzieNach

wielkiego niemieckiego teologa

i

papieza opisany zostal w

spos6b uporz4dkowany, rzetelnre,logiczne r zrozumiale. Pani Joanna Adamkiewicz,

w

ja\pisze

zakohczeniu pracy, zdaje sobie sprawg,2e praca,,nie wyczerpuje wszystkich aspekt6w

teologii pigkna

J.

RatzingeralBenedykta

XVI" i

stanowi ,,preludium

do

kolejnych,

potencj alny ch, jeszcze szerszych badah" (s. 229),
Praca doktorska jest Zr6dlowa, obficie udokumentowana dobrze dobranymi cytapjami.

Doktorantkabardzo dobrze operuje obfitymi opracowaniami, umiejgtnie je ze sob4 zestBwia i
v'ryrala sw6j samodzielny os4d. W sumie wigc dysertacjapani mgr lic. Joanny Adamk lewlcz
I

stanowi cenny wktrad do teologii szczeg6lnie w badaniach nad jej powiqzaniami z pig\nem
estetyk4 oraz

wprowadzanory wymiar w rozumienie mySli Benedykta

i

XVI.
i

Przedstawiona rozprawa, zat6wno

w sensie metodologicznym,

merytoryczrfym i

formalnym spelnia w mojej opinii wymagania stawiane pracom doktorskim, dlatego wnidskujg

do Rady Wydzialu Teologii Uniwersytetu Sl4skiego o dopuszczenie pani mgr lic. Jganny
Adamkiewrcz do dalszych etap6w przewodu doktorskiego.

'bh
I

rzyriski
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