RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
ks. mgra lic. Radovana Hradila,
pt. DzialalnoSt prawno-normalywna kardynala Bediicha Fiirstenberga, arcybiskwpa

olomunieckiego, Wroclaw 2017, 197 ss.,
przygotowana w rwiqzku z uchwal4 Rady Wydzialu
Papieskiego Wydzialu Teologicznego we Wroclawiu z dnia 5 lipca 2017 r.,
o czym poinformowal w swoim piSmie Rektor PWT

KoSci6l, 6wiat, pafstwo, rodzina, ktzdy indywidualny czlowiek
potrzebuje autorytetu, kogoS,

-

dzi6

l<aady

kto cieszy sig uznaniem, powaZaniern, jest 'wzorem

do

naSladowania, pomaga w ksztaltowaniu siebie,budzi szacunek ze wzglgdu;ra. swoj4 .NiedzE,

postawg moraln4, inteligencjg, charyzmg. Autorytety potrzebne sq zawsz,e, niezalehnie od

czas6w

i

okolicznoSci, rn jakich Zyjemy. Tym niemniej zwlaszcza

w dobie kryzysu

autcrrytet6w, gdy modne stalo sig ich obalanie, gdy krytyka wobec tego co dobre

.iawi sig jako powszechna, potrzeba dowod6w na istnienie wzorc6w

rn,

kaZdej

w

i

struszne

zas?"dzit

clzie<lzinie Lycia"

Wydaje sig, ze dla Doktoranta takirn wzorem stal sig arcybiskup olomunir:u:ki ilediich
lriirstenberg. kt,5rego dzialalnorici poSwigcil swoj4 rozprau'E doktorsk4. JuZ w pierwszl'm -iej

zdaniu wyjaSnil bowiem, 2e impulsem dla wyboru takiego ternatu jego
nuolqor,\ych stala sig ,,wielka gotowoSd, odwaga, otwartoSd

pasterskiemu", jakie cechowaly Atoybiskupa
r,vzglgdu

na

zupeLne oddanie urzedowi

w czasach bar"dzo trudnych dla ll.osciolil ;:e

sy.tuacjg spoleczno-polityczn4 6wczesnego 6wiata,

udowodnil anahzuj4c na kolejnych stronach swojej
charakterze przede wszystkim prawnym,
arcybiskupa.

i

Z

poszukiw-af,

pracy

Tg postawq

Dck^ttLrant

ca\y szereg dokurneutirrv

jakie wyszly spod pi6ra

olomunieckiego

tego powodu zatrafny nalezy tz,naf wyb6r przez niego tematr; i"ozpra.v,];

podjgte badania naukowe za wazne, interesuj4ce

i

konsektvencji prawa partykularnego, ktr5re byloby jego owocem, tym niernniej

-

a

potrzebne. Wprav,dzie, jak zau.'aaza sam

f)oktorant, lv cizialalnoSci prawnej Arcybiskupazabr-aldo zwolania synodu dier:erz.ialriej:.-o, a

przeprowadzone badania

o

\4'

- jak pokazrrjq

absolutnie nie przekreSla to bogactwa aktywnodci nomatyurnej,

ktora pozwala i uprawnia do tego, aby podj46 sig naukowej refleksji nad ni4.

Rozprawa doktorska ks. Radovana Hradila sklada sig
wizerunkiem

i

z karty tytulowej,

autografem kardynala Bediicha Fi.irstenberga, spisu tre5ci (s. 5-9), wykazu

skrot6w (s. 10-13), wstgpu (s. 14-22), cztercchrozdzial6w merytorycznych (I
s. 63-104;

III

kart5, z

- s. 105-151; IV - s. 152-175),

-

s.23-62;Itr

-

zakohczenia (s. 176-178), streszczenrawjEzyku

polskim (s. 179), czeskim (s. 180), niemieckim (s. 181) i angieiskim (s. 182), bibliografii

(s.

183-196) orazzaN4cznik6w (s. 197 + 6 nienumerowanych stron).

Wstgp do rozprawy zawreta zasadniczo wszystkie elementy wymagane dla tego
rodzaju prac naukowych, ale niekt6re aspekty zostaly opisane wr1cz
szczeg6Nowo. Dotyczy

zby obszernie i

to po pierwsze zakresu om6wionej literatury, z jakiej Autor korzystal

przy reahzacji tematu - o ile jej prezentacja jest potrzebna, o tyle za zbqdne
szcz,eg6Nowe

uwaZam

opisy poszczeg6lnych pozycji, zajm$Ece ptzeszlo 3 strony wstgpu. To

nale?-v powiedzie6 o

zbyt

samcr

przedstawionejbardzo dokladnie strukturze pracy, w ramach kt6re.j tredci

poszczeg6lnych rozdzial6w sQ

nie tylko

sygnalizowane,

ale

zawierajE informacje

merytoryczne, zbgdne

w tym

metodologrcznie, stal

sig stanowczo zbyl dtugi i zamiast wprowadzit, czytelnika w

miejscu rozptav\y. W ten spos6b wstgp, chod popra\.lriy

problematykg pracy i zainteresowad nr4, na pewnym etapie zaczynaNnuLy1.

Tytul

I

rozdzialu (mianowicie: Historyczno-prawny

i

religijny konlekst dzialalnoir:i

KoSciola w XIX wieku w Europie, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem Moraw)

w pierwszym

odczuciu prowokuje pytanie, czy treSci tego rozdzialu, jakkolwiek niew4tpliwie bardzo
interesujEcq s4tzeczywiScie konieczne w reahzacji zasadniczego tematu rozpra\ ry. Dopiero

ich lektura pozwala zauwaLy|, 2e 6w rys jest walny, aby m6c wla5ciwie
w1'j4tkowo3(, dzialalnoSci kardynala Fiirstenberga

i

zrozumied

specyfikg sytuacji, w jakiej prz,yszto :rr'u

pelni6 swoj4 poslugg. Autor potraktowal ten w4tek do56 szeroko, odnosz4c siq zaltiwnr.r do

sltuacji politycznej

i

spolecznej rn' Europie

w XIX

wieku,

jak i do 6wczesnej

sytuaeji

Ko6ciola powszechnego (uwzglgdniaj4c r6wnie2 znaczenie Soboru Watykariskiego I).
Szczeg6lnq uwagg

- co zroztrmiaNe - poSwigcil

KoSciolowi na Morawach, siEgaj4c w swoich

rozwahaniach az do jego pocz4tk6w. Bardzo wuhne s4 stwierdzenia Doktoranta, 2e ,,polityka

migdzynarodowa wobec KoSciola rzymskokatolickiego na pocz4tku

XIX wieku nie

byla

sprzyjaj4ca. a nawet mohna powiedzie6, 2e najcigZej doSwiadczyla Ko6ci6l w jego diugich
dziejach" (s. 33), atakke,2e ,,pozycjaKo-sciola stala sig przynajmniej niejedno znaczna, a jego
droga nieprosta" (s. 3a). Tym niemniej,'.analizuj4<; uwarunkowania KoSciola na Morawach i
rcs'zwaLajqcje w kontek$cie 6wczesnej sytuacji

w Europie, Autor dochodzi do wniosku,

2e na

terenach pasterskiej poslugi arcybiskupa olomunieckiego Zycie religijne

i

funkcjonowanie

KoSciola byNo znacznie spokojniejsze (s. 62).

Rozdzial

II

zostal zatytulowany Kardynal Bedfich

Fiirstenberg

arcybiskup

olomuniecki. Chyba niezby szczgsliwe, zwu|ywszy na zal<res tematyczny dw6ch pierw-szych

punkt6w tego rozdzialu, poSwigconych kolejno ,,archidiecezji olomunieckiej w

wieku" oraz ,,kapitule katedralnej olomunieckiej". Z,nacz4ce

sE

natomiast dane statystyct:r-rc

zawarte w owym pierwszym punkcie, zktorych dowiadujemy sig, 2e

w 1853 r. (tzn. w roku

objgcia archidiecezji przez Bediicha Fiirstenberga), na jej terytorium,
kr6lewskich, 91 malych miastach

powodowalo,

i

XViil i X|f,

w 5 tzw.

miastach

| 4I7 249 obywateli, co
byla jedn4 z najwigkszych w monarchii

2022 wsiach zamieszkiwato

2e archidiecezja olomuniecka

habsburskiej (s. 6a). Nie ma w4tpliwoSci, ze czynilo to poslugg biskupi4 tym trudniej szqttym

bardziej odpowiedzialnq, zwlaszcza biorqc pod uwagg mozliwo6ci komunikaeyjne
6wczesnych lat.

Zyciorys Bediicha Fiirstenberga,

w tym jego

pochodzenie,

lata

mlodoSci,

wyksztalcenie, pierwsze lata kaplaristwa, okres proboszczowski, a w koricu jego wyb6r na
katedrg olomunieckqinajwaimiejsze aspekty jego pasterskiej poslugi, Doktorant przedstarvil

w

ciekawy spos6b, dajqcy mo2liwoSi poznania wielu aspekt6w charakterystycznych

clla

6wczesnej epoki (do nich nale2y np. koniecznoSd otrzymania papieskiej dyspensy od zakant

ndzielania Swigceri w ramach powiqzaf' rodzinnych, procedury uzyskiwania stopnia doktora,

praktyk dotyczqcych obejmowania urzgdu proboszcza, wyboru dziekana wydzialu
teologicznego na Uniwersyecie w Olomuricu czy ustanawiania adiunkt6w-, vvydarzen
tow ar zy szqcych introni zacj om bi skup6w olomuni ecki ch itp. ).

W rozdziale III, jak twierdzi

sam Autor, przedstawil zasadniczv problem pracy, tj.

dzialalnoS6 nomatywno-prawnQ arcybiskupa Bediicha Ftirstenberga.

Byi

mahe bardziej

sluszne byloby nieco inne sformulowanie tytulu tego rczdzialu,tak, aby nie pokrywal siq on z

ty'tulem calej rozprawy. Tym bardziej, Ze sugestia, o

w jej rezultacie i zaruut ivynikaj4cl'

z

takiego nazewnictwa, w rzeczywistoSci nie ma odzwierciedlenia w caloksztalcie oplacovr,auia"

w kt6rym r62ne aspekty dzialalnoSci prawno-normatywnej zostaly poruszone takze lv
po

zo staNy ch

ro

zdzialach.

Tym niemniej nie ulega w4tpliwoSci,2e ow

rczdziaN

dotyczy dzialalnolci prawodawczej, Doktorant analizuje

III w spos6b najbardziej Scisly

w nim bowiem tre6oi dekret6vr,

poprzez kt6re arcybiskup olomuniecki regulowal istotne sprawy swojej dtecezji

wiernych. Na pocz4tku tych analiz Autor stawia jednak wahne pytanie

o

i

swoich

sam4 istotq

dzialalnoSci prawodawczej ,,pozbawionej" prawa partykularnego uryisnego na synodzie.

Wydaje sig, 2e aspekt ten stal sig pewnym wyzwaniem dla Doktoranta r

w nim

samym

wzbudziN w4tpliwoS6, kt6r4 jednak umiejgtnie rozwial opieraj4c sig zar6wno na przepisach

prawnych, jak i stanowisku doktryny w tym wzglgdzie.

Doktorant poddal analiz\e 33 dekrety arcybiskupa Bediicha Fiirstenberga, kt6ryeh
tematyka oscyluje wok6l czterech zagadniefr spraw rodziny
duchowego

i

podniesienia poziomu iycia

w archidiecezji, problem6w szkolnictwa i wychowania mlodzie2y, obecnodci i

pozycji KoSciola w Zyciu spolecznym oraz spraw wewngtrznych KoSciola (s. 110-i11). Cc
godne podkreSlenia, s4 to dekrety odnalezione przez Doktoranta podczas prowadzony ch przez

niego kwerend w licznych alchiwach regionalnych, bibliotecznych

ntch znaczna czg36 to rgkopisy w jgzyku laciriskim

i

i parafialnych, a spo(r6d

niemieckim. S4 one znakomityrn

2r6dNem poznania zar6wno obowi4zuj4cego w6wczas pra\,va (zostaly wydane

w

oparciu o

listy papieskie Benedykta XIV, Syllabus eruorum Piusa IX i postanowienia
Watykariskiego I), jak r6wnie? 6wczesnej sytuacji spolecznej oraz osobor,vo5ci i

Soboru

postaw

samego Arcybiskupa. Warto zaznaczy1, 2e om6wienie kaZdego dekretu Autor poprzedz.a

kr6tkim

(i

akuratnym) wprowadzeniem

w jego problematykg, co niewqtpliwie

podrosi

warto 5i merytoryczn4 opracowania.

RozdziaN

IV to ,,Wazne dokumenty

zwiqzane

z

ptawnq dzialalrroSci4 arcybiskupa

olomunieckiego". Doktorant wyjaSnia w jego wprowadzeniu, ze poza dziesi4tkami list6w.
jakie ,,Arcybiskup przeslaL do podleglych mu parafii jako

wiary w6r6d sw-ego ludu", byly

i

vuryraz

troski pasterza o umacnianicj

takie, kt6re ,,mrily wymiar ptxaddier:czialny".,

jednoczeSnie zachowaly charakter prawny. Doktorarrt wybral 14 spoSr6d nich
najrn'a2niejszych

-

a

- jego zdaniem

kt6re przede wszystkim wyraZaNy stanowisko arcybiskupa Bediicira

F'tirstenberga wobec pewnych, wsp6lczesnych mu, a niepokoj4cych zjawisk spolecznych i

politycznych.

W ten spos6b analizie

zostaNa poddana

umowa pomigdzy

'liowarz5,s1vss111

Wspomagania Archidiecezji Olomunieckiej a Zakonem Jezuit6w na Velehradzie, nastEpnie

listy adresowane do autorytet6w KoSciola (relacja do Rzymu oraz listy do

nuncjusza

apostolskiego w Wiedniu) i inne dotyczqce zagadniehprawnych.
Calo56 pracy wiericzy zakoirczenie. Jest

kwintesencjE tego,

co

zostalo zawarte

to swego rodzaju podsumowanie zawteraj4ce

na kartach dysertacji,

wzbogacon4 wlasnymi

spostrzeZeniami i uwagami Doktoranta. ''

Po streszczeniu napisanym

w

czterech jgzykach (polskim, czeskim, niemieckirrr i

angielskim) nastgpuje wykaz,bibliograficzrry, zpodzialemnaLrodla (dokurnenty, archiwalia i

lrodla internetowe) onz literaturg. W4tpliwo56budzi umiejscowienie Pisrna Swigtego w$r6d
dokument6w; Dokumenty Sobordw Powszechnych wydane przez WAM niepotrzebnie zostaly
zamreszczone dwukrotnie. Godna podziwu

jest natomiast liczba archiu'ali6w (52), kt6re

rozszyfrujemy dzigki bardzo szczegolowo sporzqdzonemu wykazowi skr6t6w, zaimuj4cemu
aL

4

strony pracy. S4 one dowodem na to, jak wymagajqcai pracochlonnabyla kwerenda

przeprowadzonaprzezDoktoranta. Literatura przedmiotu r6wnie2 nie rozczarowuje; jest to 99

i artykul6w oraz 28 pozycji encyklopedycznych, leksykon6w,
slownik6w i katalog6w - wigkszoS6 w jgzyku czeskim, cho6 nie brakuje r6wnie2 opracowafl
pozycji ksi4zkowych

polskojgzycznych,laciriskich, niemieckich oraz jednej monografii w jgzyku wloskim.

Prgt zalqcznik6w zamieszczonych na koricu pracy mabardziej charakter ciekawostki,

nil

warto6i naukow4, tym niemniej stanowi niewqtpliwie interesuj4ce uzupelnienie

przeprowadzonych w treSci pracy analiz. S4dzg, 2ekahdy czytelnik z vwag4 siEgnie do nich i
zatrzyma sig nad ich treSci4.
Recenzowana rozprawajest caloSciowym studium podjgtej problematyki badarvcze.j i

owocem solidnei pracy kwerendalnej

jej

autora. On sam twierdzi, 2e dalsze badania

archiwaine mog4 przynieSd kolejne akty prawno-normatywne wydane przez kardynala
Bediicha Fiirstenberga ,,poniewa2 Swiadectwa jego dzialalnoSci prawniczej rozproszone s? \r'
dziesi4tkach archiw6w" (s.177-178). By6 mohe; nie ma jednak w4tpliwodci, ze to, co zostalo

odnalezione

i

przeanahzowane przez Doktoranta,

juL zasluguje na uznanie

i

daje wyraflny

obraz dzialalnoi:ci Arcybiskupa. Poszczegolne zagadnienia, konieczne do przepracowania w
rarnach realizacji podjgtego tematu, zostaly uszeregowane w- taki spos6b, 2e pod wzglgdem

tematycznym tworzq zintegrowan4

i

harmonijn4 caloS6.

Tym samym nie

marn

powa2niejszych zastrzehefi co do struktury pracy i podzialu treSci na poszczegolne rutzdziaLy"

punkty i podpunkty. Zasadniczo poprawny, ana pewno konsekwentny jest sposob tworzenia
przypis6w, cho6 niezrozumiale pozostaje kaZdorazowe powtarzanie przez Doktoranta caloSci

opisu bibliograficz,nego danej pozycji (zamiast uLywania

jej skr6tu i

stosowanta oznaczen

,dz. cfi."). Najslabszym natomiast punktern dysertacji i powoduj4cym przez to na.jwigksze
zasfize2enia, jest jakoS6

jej tNumaczenia na iqryk polski. Praca

czesku, a reaenzowana wersja jest

bowiem napisana po

jej przekladem, niestety bndzo niedoskonalym.

wrazenie tlumaczenia doslownego, nie za(; logicznego

mie6 liczne zastrzeaenia co do stylu

i

i

sp6jnego,

Sprawia

w rczultacie czego trzeba

poprawnoSci jgzykowej tekstu (np. ,,metropoiita

otrzymywal ogromn? iloSi pr63b, Zyczen, oSwiadczefr
koScielnych"

zostaNa

i

pozdrowiefi ze strony czynnik6vr

- s. 15; ,,w ll75 r. do dziej6w papiestwa zapisal sig Fius VI" -

s.

35;

,,wprowadzenie na urzqd wypadlo

w

zwiqzku ze Swigtem Narodzenia"

-

s. -/9)" Cc wigcej,

wiele sformulowaf przetfumaczonych jest w spos6b Swiadcz4cy o tym, 2e t\umacz nie zna
zupelnie slownictwa prawno-ko6cielnego, ptzez co wielokrotnie narala pracq niestety wrQcz

na SmiesznoS6 (np. ,,gl6wnym Swigcicielem byl prymas czeski" oraz ,,wsp6lSwigcicieiami
byli" - s. 78; ,,poprzednicy na stolcu olomunieckim" - s. 80; ,,III rzgdu Sw. Francisz,ka" - s.

- s. 109; ,,pomocny biskup" - s. lI2 ,jurysdykcyjna moc
rzqdzenia" otaz ,,pohegnania apostolskie" - s. 118; ,,ksigZa apostolscy Srn,. Piotr i Fawel" - r,
I23). ByC moze z rozpgdu - cho6 to Zadne usprawiedliwienie - tam, gdzie rrrowa jest o
87; ,,na papieskim stolcu"

jakichkolwiek kwotach, pisze o zlotych polskich, tak, jak gdyby waluta tabyLa rzeczywiScie
stosowana w rnonarchii habsburskiej w

XIX wieku. Owszem, nie jest to bezpo6lednia wina

Doktoranta, tym niemniej winien on staranniej dobrad t\umacza dla swojej pracy oraz oddad

iq do korekty jEzykowej i

redakcyjnej. Bowiem oprocz powyhszega, razi rtiwniez

nieprzestrzeganie Ladnych zasad polskiej interpunkcji

oraz uchybienia zasadorn

metodologtcznyffr (np. numery przypis6w w tekScie powinny by6 umieszc'zane po znakach
przestankowych).

Tak zatem. jak pod wzglgdem merytorycznym recenzawana razprawa nie budzi
zastzehen, tak jej tlumaczenie i strona redakcyjna musi zostad poddana powaznej krytyce.
Szkoda bowiem, aby naprawdg dobre treSciowo opracowallie tracilo tylko dlate gr:. '2c zcstalo
nieprof,esjonalnie przetlumaczone. Poniewa2 jednak mojej ocenie podlega prr,ede wszystkim

jego wartoS6 naukowa, dlatego, apeluj4c o korektg jgzykow4, stwierdzam.2e praca stanowi
oryginalne studium

i

realizuje cele badawcze, jakie zostaly wyznaczone przez

Uwagi krytyczrie wnoszg z,pelnq,?yczliwoici4 i troskq

o

jej Autora.

jakodi wartoSciowego rnery4orycznie

studium.

Tym samym uwazam, 2e przedstawiona mi do recenili praca spelnia
okreSlone

w art. 13 ust. I z dnia 14 marca 2003 r. o

stopniach

i

tytule

r,vyrnogi

i tytule naukowl'm oraz o
w zakresie sztuki (Dz. LI. Nr 65, poz. 595 z pohn" zm.) i wnoszq o
stopniach

dopuszczenie Doktoranta do dalszvch etap6w postgpowania.

Warszawa, dnia 2 pu2dzienrka 2011 r.

/'lrurl+ frwtc*4
dr hab. Urszula Nowicka, prof, UFF{

