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gdy chodzi o teksty Sw. Leona Wielkiego, jak i o dokumenty Magisterium Ko5ciola, nie
ograniczq4c sig jedynie do tekst6w soborowych i papieskich, ale r6wnie2 podaj4c oryginalne,
laciriskie teksty dokument6w Kongregacji Nauki Wiary, Kongregacji Wychowania
ChrzeScijanskiego, jak r6wnie2 angielskojgzyczne edycje dokument6w Migdzynarodowej
Komisji Teologicznej. Zdumiewa bogactwo wykorzystanych 2r6del. Doktorant wymienia 66
r62nych edycji tekst6w 2r6dlovrych (laciriskich oraz t\umaczeri) Leona Wielkiego. Ponadto
zestawia 16 tekst6w soborowych, bgd4cych wyrazem Urzgdu Nauczycielskiego KoSciola oraz
96 dokument6w papieskich oraz 45 innych dokument6w o charakterze magisterialnym. W
drugiej czgf,ci bibliografii ks. J. Nastalek zgromadziN niezv,,ykle bogat4 polsko i obcojEzyczn1
literaturg dotyczqc1 Sw. Leona Wielkiego, licz1c4 160 porycji. Nie mniej bogata lista
charakteryzuj e v,rykaz opracowaf dotyczqcych koScielnego autorytetu doktrynalnego. Liczy
ona blisko 85 pozycji polsko i obcojgzycznych. Natomiast literatura pomocnicza obejmuje 159

pozycji.
Oceniaj4c zredagowan4 bibliografig nalely pochwalii Doktoranta za jej niezwykle
precyzyjn1, logiczn1 i adekwatn4 strukturE. Godnym podkreSlenia jest bogactwo
zgromadzonych pozycji obejmuj4cych zar6wno najnowsze edycje L,tytyczne dokument6w jak
r6wnieZ opracowania tematu. Nale2y takhe zwr6ci6 uwagg na akcent, jaki Autor poloLryl na
edycj e 2r 6 dlow e dokument6w.

We wstgpie pracy ks. Julian Nastalek dobrze i rzeczowo uzasadnil jej cel, jakim jest
znalezienie odpowiedzi na pytanie: ,jakie znaczenie dla aktualnego nauczania KoSciola o
wlasnym autorytecie doktrynalnym ma nauczanie Leona Wielkiego papieaa?" Innymi slowy,
chodzi o ukazanie aktualnoSci nauczania Sw. Leona Wielkiego w dzisiejszych wypowiedziach
magisterialnych.
Aby odpowiedzied na postawione pytanie,

Autor zaproponowal najpierw dokonanie
teologicznej analizy pism Sw. Leona, gdy chodzi o autorytet doktrynalny w KoSciele.
Nastgpnym krokiem bylaby analiza wsp6lczesnego nauczania KoSciola na temat wlasnego
autorytetu doktrynalnego na podstawie dokument6w Stolicy Apostolskiej (s. 26). Trzecim,
etapem badah, proponowanym przez ks. Nastalka, jest zestawienie i por6wnanie nauki i
aktywnoSci papieha Leona Wielkiego z obecnq teori4 i praktyk4 Urzgdu Nauczycielskiego
KoSciola, w nadziei zttalezienia Slad6w obecnoSci mySli wielkiego papieaawe wsp6lczesnych
wypowiedziach magisterialnych.
Doktorant, zdaj4c sobie sprawE,2e praca posiada charakter interdyscyplinarny, posluguje
sig kilkoma metodami badawcrymi. W pierwszym rozdziale, o charakterze patrystycznym,
Autor oparl sig na metodzie, kt6r4 ks. prof. Bogdan CzEsz okredlil mianem historycznoteologicznej. Polega ona na lekturze i analizie dziel (w tym przypadku Sw. Leona Wielkiego)
w kontekScie historycznym. W procesie badawczym wykorzystano r6wnie2 metodg
filologicznE, kt6ra pozwolila na ,,umiejscowienie mySli Leona Wietkiego w szerszym
kontekScie spoleczno-historycznym i uchwycenie wypracowanej przez papieaa terminologii"
(s. 27). Kolejnym instrumentem badawczym, kt6rym posluzyl sig ks. Nastalek, byla metoda
pozytywna (s. 27). Pozwolila ona na przebadanie teologii i praktyki wsp6lczesnego
Magisterium KoSciola. Natomiast w ostatnim rozdziale pracy Autor zastosowal metodg
por6wnawcz4, dzigki kt6rej Leonowy obraz teologii i praktyki koScielnego autorytetu
doktrynalnego zostal zestawiony zewsp6lczesnym stanem UrzgduNauczycielskiego KoSciola"
(s.27). Wykorzystanie tej metody pozwolilo uchwyci6 recepcjg oraz kierunek rozwoju mySli
Leona wielkie go we wsp6lczesnych orzeczeniach Ma gi s t e r ium E c c I e s i a e .

2.

Praca od strony merytorycznej

Dysertacja sklada sig ztrzech logicznie powiqzanych ze sob4 rozdziallw.Pierwszy z
nich,zatytulowany ,,Podmioty autorytetu doktrynalnego w KoSciele wedlug Leona Wielkiego",

podejmuje analizg 2r6det teologii Sw. Leona Wielkiego, jakim s4 Pismo Swigte, Ojcowie
KoSciola oraz symbol wiary. Jak trafnie zatwuZa ks. Nastalek ,,Te trzy Zrfidla-autorytety
najbardziej zawalyly na teologicznej SwiadomoSci papiela" (s. 31). O ile powotywanie sig na
autorytet Pisma Sw. mialo miejsce w przypadku kwestii jurydyczno-sakramentalnych
powi4zanych z praktyk4 liturgicznq oraz problem6w doktrynalnych (szczeg6lnie
ctnysiotogicmych) (s. 32), to odniesienia do autorytetu Ojc6w KoSciola pozwalaly ukaza6 ich
nauczanie jako wiernych interpretator6w Pisma Sw. i straZnik6w wiary apostolskiej (s. 33).
Analizujqc kwestig prymatu papieskieg o przezleona Wielkiego, Doktorant przedstawil
stanowiska badaczy polskich i zagraricznych, poddaj?c je niejednokrotnie uzasadnionej
krytyce, demonstruj4c tym samym ogromn4 erudycjE (s. 35-36). CharakteryzujEc teologig
Leonowego prymatu zauwafil,2evtywodzi sig ona z doktryny jego poprzednik6w i opiera sig
ona na schemacie Chrystus-Piotr-papie2. Leon, podkrestajqc wiecznotrwaly charakter wiary
Piotra, kt6ry jawi sig jako fundament doktrynalny Stolicy Apostolskiej, stwierdza,2e podstaw4
prymatu Piotrowego jest jego zjednoczenie z Chrystusem.
Kwestia kolegialno6ci episkopatu pojawia sig w korespondencji papieha Leona. Z jego
list6w dowiadujemy sig na przykJad,Ze zalecaN on regularne odbywanie synod6w dwarazy do
roku (s. 56-57), powoluj4c sig na kanon 5-ty soboru nicejskiego (s' 57).
Ks. Nastalek, poddal r6wnieZ analizie relacje zachodzqce pomigdzy prymatem a
episkopatem (s. 71-95), zvwacajqcuwagg na interwencjepapiehao charakterze jurysdykcyjnym
(kwestia wikariatu apostolskiego w Arles oraz problem ze stolic4 biskupi4 w Tesalonice) (s.
73). Doktorant podkreSliltakze interwencje papieZaw kontekScietzw.,,soboru zb6jeckiego" w
Efezie @a9r.) oraz soboru Chalcedoriskiego (451r.). Jak stusznie zauwaZyl, kryzys, kt6ry
uwidocznil sig w Efezie, objawil znaczenie koSciola rzymskiego oraz jego biskupa dla
powszechnoSci zgromadzenkoScielnych (s. 75). Opr6czdecyzji jurydycznych Autor dysertacji
zvtr6cil takZe uwagg na troskg papiela o zatwierdzenie uchwal soborowych (s. 92-93), co
ukazuje go jako strohaprawdziwej wiary oraz kanon6w dyscyplinarnych (s. 9a).
W kolejnym rozdziale Doktorant poddal analizie wsp6lczesne podmioty autorytetu
doktrynalnego i ich umocowanie teologiczne. W oparciu o dokonane badania stwierdzil, 2e
wsp6lczesne wypowie dzilJrzgduNauczycielskiego KoSciola podkreslaj4 , i2 autorytet Biskupa
Rzymu opiera sig na prymacie Piotrowym, kt6ry ma byd przekazywany jego nastgpcom.
Nauczanie papieZav,ryraaajegoodpowiedzialno6d zaszerzeniewiary, kt6rqnaleiry broni6 przed
btgdami i deformacjami (s. 123). Jest on rzecznikiem i wyrazicielem wiary KoSciola, a jego
magisterium posiada zakres zachowawczo-chroni4cY, anie innowacyjny (s. 126).
Nastgpca Sw. Piotra w wykonywaniu swojego najwyZszego urzgdu jest wspierany ptzez
Kurig Rzymsk4, w tym Kongregacjg Nauki Wiary. Ta ostatnia instytucja, dzialaiqc w imieniu
papieza, zmocy prawa posiada wladzgruqdzeniawykonawczq, zwyczajn4 i zastgpcz4. (s. 133)
Po dogtEbnej analizie autorytetu doktrynalnego Nastgpcy Sw. Piotra, w oparciu o
wsp6lczesne dokumenty Magisterium Ecclesiae ks. Nastalek dokonal charakterystyki
autorytetu Kolegium Biskup6w (s. 134-154), zaznaczajEc, Ze jego najwaZniejsz4 formq
magisterialn4 jest sob6r powszechny (s. 1a3).
Autor dysertacji przeanalizowal r6wnieZ status nauczania biskupa w KoSciele
partykularnym (s. 149-154),zatwaZajqc,2e,do biskupa naleiry strzehenie i wyja6nianie slowa
BoZego oraz autorytatywna ocena tego, co jest z nim zgodne lub nie. Jego nauczanie realizuje
sig w komunii z nauczaniem Biskupa Rzymu oraz innych biskup6w rozproszonych po calym
Swiecie lub zgromadzonych na Soborze ekumenicznym" (s. 149).
Opr6cztradycyjnych form sprawowania autorytetu nauczaniakolegialnego w KoSciele,
Doktorant opisal r6wnieZ inne, nieznane Tradycji podmioty kolegialne, kt6re pojawity sig
wsp6lczesnie. 54 nimi: synod biskup6w, kolegium kardynalskie, synody partykularne oraz
konferencje biskup6w (s. 155).
Synod biskup6w, ustanowiony w 1965, pierwotnie mia\. zazadanie informowania oraz
slu2enia rad4 papieaowi oruz podtrzymywania wryzi migdzy papie2em a biskupami calego
Swiata. Synod ten, repr-ezentuje caly episkopat katolicki (s. 156). Podczas pontyfikatupapieza

Franciszka jego struktura i zadania ulegly zmianie. Wedlug niego synod winien stawa6 sig
coraz bardziej uprzywilejowanym naruEdziem sluchania wiernych w tym co dotyczy dobra
koSciola (s. 158), po to, aby we wszystkich KoSciolach partykularnych spowodowai recepcjg
wniosk6w wyrazonychprzez synod, azaakceptowanych przez Biskupa Rzymskiego (s. 158).
Kolegium kardynalskie to kolejna instytucja wspierajEca Nastgpcg Sw. Piotra w
rz4dzeniu,jest zwolywane dla rozwaileniawuZnych spraw (np. kanonizacji, wyboru biskupa
Rzymu). Natomiast synody partykularne s4 miejscem dla podejmowania najwazniejszych
decyzji,szczeg6lnie tych, kt6re dotyczqwiary. (s. 167).
Konferencje Biskup6w s4 instytucjami sluz4cymi dzialalno6ci kolegialnej nastgpc6w
Apostol6w na poziomie ponaddiecezjalnym. S4 zebraniami pasterzy jakiegoS terytorium dla
wsp6lnego wypelniania zadai pasterskich, a tym samym dla wspomagania biskup6w.
Wypowiedzi biskup6w z Konferencji, chociuz maj4 charakter oficjalny, s4 oglaszane w
jedno5ci ze Stolic4 Apostolsk4 (s. 17a).
Trzeci, ostatni rozdzial pracy, stanowi por6wnanie teologii i praktyki autorytetu, jaki
wylania sig z pism Leona Wielkiego ze wsp6\czesnymi dokumentami Magisterium Ecclesiae.
Intencj4 Autora bylo ukazanie recepcji mySli wielkiego papiezawe wsp6lczesnej praxis Urzgdu
Nauczycielskiego KoSciola. Dzigki zastosowanej metodzie komparatystycznej Autorowi udalo
sig odkry6 obecnoSd Leonowych tekst6w w najnowszych dokumentach magisterialnych: w
Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium, w encyklice Aeterna Dei sapientia lana XXIII, w
Srodowej katechezie Benedykta XYI, czy w Katechizmie Koiciola Katolickiego. Ponadto,
ukazal on obecnoS6 interesuj4cych nas tekst6w w ksiggach liturgicmych: Liturgii Godzin, Ordo
Rituum pro Ministerii Petrini.
Ks. Mgr J. Nastalek zvn6cil r6wniez uwagg na ci4gloSd mySli Leona Wielkiego we
wsp6lczesnym sprawowaniuprzez Biskupa Rzymu autorytetu doktrynalnego, co wyraZa sig w
SwiadomoSci zasiadania na katedrze Piotrowej, pozytywnym i negatywnym aspekcie misji
gloszenia prawdy objawionej (s. 191). Swiadczy o tym nauczanie Jana Pawla lI orazBenedykta
XVI (s. 194). Wydaje sig jednak, 2e zaobserwowane podobieristwo nie moze by6 podstaw4 do
wyprowadzenia tak daleko idqcego wniosku. Czy decyla o publikowaniu w r62nych jEzykach
dokument6w koScielnych ma swoje 2r6dlo w decyzji Leona o przetlumaczenit Leonowego
Listu do Flawiana na jEzyk grecki? (s. 179) Wydaje sig, 2e nie jesteSmy w stanie tego w pelni
udokumentowa6 i vtykazal.
Nalezy podkreSli6 Y,rytyczn4uwagg Doktoranta,2e podczas pontyfikatu Franciszka daje sig
zaobserwowa6 proces relatywizowania zasady wiernoSci magisterium papieskiemu, to znacry
2r6dlom katolickiej doktryny i niezmiennoSci nauczania KoSciola, kt6ra byla stale gloszona i
praktykowanaprzez Leona Wielkiego i wsp6lczesnych papiezy (s.197). Dla uwiarygodnienia
swojej opinii ks. Nastalek przytacza kwestig dopuszczania do Komunii Sw. os6b
rozwiedzionych Zyjqcych w nowych zwi4zkach, kt6ra zostala luqvra2;ona w swoim liScie do
biskupa S.A. Fenoya z regionu Buenos Aires (s. 198). Drugim zaS przykladem odejScia od
niezmiennego nauczania KoSciola za obecnego pontyfikatu jest dokonanie pierwszej, od
opublikowania tekstu typicznego, zmiany w Katechizmie Koiciola Katolickiego odnoSnie kary
Smierci (s. 198). Doktorarfi czyni r6wnie2 innA krytyczn1 uwagg odnoSnie magisterium
Franciszka,twierdz4c,2e zanwahalny jest ,,brak teologicznej precyzji oruzzastosowanie jgzyka
r62ni4cego sig od wypracowanego przez wieki przez ostatnich papie?y" (s. 199).
Ostatni segment rozdzialu zostal. poSwigcony wypelnianiv munus docendi przez Kolegium
Biskup6w (s. 200-249). Doktorant podj4t sig por6wnania nauczania oraz praktycznego
dzialania Leona odnoSnie do sobor6w i synod6w z aktualnym stanem doktryny i praktyki
eklezjalnej w tej materii (s. 204). Na stronie 210 napisal: ,,W tym programowym dla Vaticanum
II przem6wieniu (Jana XXIID mozemy odnalefl(, mySli, a nawet sformulowania wsp6lne z
Leonem Wielkim" (s. 210). Podobne wnioski zostaly zawarte na stronie 214 ,,Konieczne
okaza\y sig interwencje papieskie dokonywane osobiScie lub zapomocq Kongregacji Nauki
Wiary w celu obrony, i wlaSciwej interpretacji natczaria Soboru Watykanskiego II wobec
r6mego rodzaju blgd6w oraz teologiczno-historycznego sporu o wlaSciwe jego znaczenie (...)

4

MoZna zatempowiedziei,2e co do zasady og6lnej, biskupi Rzymu postgpowali wytyczon4 w
V wieku przez Leona Wielkiego" (s.214).
Wydaje sig, 2e dostrzeZone podobieristwa nie vzasadniajq sformulowania wniosku, jakoby
praktyka charakterystyczna dla Leona mogla zostat Swiadomie przejgta przez wsp6lczesne
instytucje Urzgdu Nauczycielskiego KoSciola. Nalezy zwr6ci6 uwagg, 2e przed pontyfikatem
Leona istniala pewna praxis Urzgdu Nauczycielskiego KoSciola, co sklania do wniosku o
pewnej kontynuacji Tradycji, natomiast twierdzenie o wyj4tkowym wplywie praxis papie?a
Leona Wielkiego na wsp6lczesne dzialania Magisterium Ecclesiae (kt6re trudno
udokumentowa6) zdaje sig by6 nadinterpretacj4.

lJwuZna lektura pracy pozwolila dostrzec kwestie, kt6re domagai4 sig bardziej
gruntownego wyj aSnienia.

l.

Jak naleZy klasyfikowad pisma papieaa Benedykta XVI opublikowane po przejSciu na
emeryturg? PapieZzachowuje tytul, herb papieski, stroj. Zatempisze teksty jako papiez,

chociuit przebywaj4cy na emeryturze. Czy emerytura automatycznie wyklucza jego
teksty z na:uczania magisterialnego ?
2. Doktorant trafnie zauwaZyN, 2e przy Kongregacji Nauki Wiary dzialajq Papieska
Komisja Biblijna oraz Migdzynarodowa Komisja Teologiczna. Ponadto w rzqdzeniu
pomagaj4 papiezowi dykasterie Kurii rzymskiej: Sekretariat Stanu, Kongregacje, Rady,
Trybunaty i Komisje (s. 133). Pojawia sig pytanie, gdzie nale?y sytuowai Papieskie
Akademie? Na przyklad Papiesk4 MiEdzynarodow4 Akademig Mariologiczn4 @AMI),
kt6ra, np. w czasach debaty wok6l pi4tego dogmatu o Maryi Wsp6lodkupicielce
opublikowala specjalne oSwiadczenie na lamach L'Osservatore Romano. Jak je
interpretowa6?
J. Jak zauwuZa ks. Nastalek ,,dwiema zasadniczymi formami nieomylnego uroczystego
magisterium Kolegium Biskup6w z Biskupem Rzymu sprawowanego na soborze
powszechnym sE symbole wiary oraz definicje dogmatyczne" (s. 1a6). JednoczeSnie
zanwaZa,ze mylilby sig ten, kt6ry uwaZalby,iZcalenauczanie soborowe automatycznie
cieszy sig przywilejem nieomylnoSci. Istnieje bowiem nauczanie sobor6w
powszechnych nie vtyraaone w uroczystej definicji. Poniewa:Z w trakcie Vaticanum II
Swiadomie zrezygnowano zdefiniowania nowych dogmat6w oraz potgpiania blgdnych
doktryn, pytanie kierowane do Doktorantabrzmi: czy navczanie Soboru Watykariskiego
II jest nieomylne?
4. Kolejne pytania odnosz4 sig do autorytetu Synodu biskup6w, kt6ry, jak stwierdzono w
pracy, zawsze posiadat charakter doradczy. JednoczeSnie Doktorant cytuje dokument
papieaa Franciszka, kt6ry stwierdza, ze ,,glos Ojc6w Synodalnych, jeSli jest moralnie
jednomySlny, posiada koScielny ciE1ar jakoSciowy, przehaczajqcy czysto formalny
wymiar glosu doradczego" (s. 159)? Jak naleZy rozumied te slowa? Jaknaleiry rozumiei
stopieri autorytetu tej instytucji? Pojawiaj4 sig kolejne pytania: skoro papieZ Franciszek
zaprasza do synodu Biskup6w osoby nie posiadajqce Swigceri biskupich (prezbiterzy,
zakonnicy, wierni Swieccy), to jak naleiry rozumied pojgcie ,,ojcowie synodalni"?
5. Wedlug zasadprzedstawionych przezpapieZaFranciszka, synodowi biskup6w w fazie
celebracji stawia sig zadanie wypracowania dokumentu koficowego, w kt6rym maj4
zostat zebrane wnioski zgromadzenia. ,,Dokument jest redagowany przez specjaln4
komisjg, a nastgpnie jest przedldadany czlonkom zgromadzenia synodalnego do
zatwierdzenia z d42eniem do jednomySlnoSci moralnej" (s. 160). Chociaz Biskup
Rzymu decyduje o publikacji dokumentu, to jednak mohe on udzieli6 zgromadzeniu
Synodu glosu decyduj4cego.Wten spos6b,,dokument koricowy maudzial wnauczaniu
zwyczajnymNastgpcy Piotra, po tym, jak dokona on jego potwierdzenia i promulgacji"
(s. 160). Czy to ozrLacza,2e papieZmohe cedowad sw6j munus docendi zgromadzeniu
biskup6w, a nawet osobom Swieckim? W jaki spos6b autorytet, kt6ry przypada tylko
a,

Nastgpcy Sw. Piotra, moZe by6 cedowany na inne osoby? W takim ujgciu synod
przestaje pelni6 rolg doradczq, a otrzymuje niezbyt precyzyjnie okreSlony mandat
doktrynalny. Jak w takiej sytuacji okreSli6 rolg instytucji, kt6re do tej pory pelnily
funkcjg doradczq, (Kuria rzymska ze wszystkimi dykasteriami)? Czy nie zostala ona
pomniejszona i scedowananarzecznowopowstalych instytucji (synod biskup6w). Jaka
jest opinia Doktoranta w tej kwestii?

3.

Praca od strony formalnej

Analizuj4c pracg ks. mgra Juliana Nastalka raz jeszcze naleZy podkreSli6, ze podjq\ sig on
ambitnego zadania. Dzigki zastosowanym w pracy metodom badawczym, praca przedstawia
osi4gnigte wnioski w spos6b sp6jny i kompletny. Struktura pracy odpowiada kolejnym etapom
badawczym, kt6re prowadz4 do zanierzonego celu. Nale2y uznat zaniezwykle cenne kr6tkie
streszczenia dolqczone pod koniec kazdego rozdziaht, w kt6rych Doktorant dokonal
zestawienia osi4gnigtych wniosk6w. Autor poprawnie posluZyl sig cytatami. Na uwagg
zas\ugujq liczne przypisy zatirerajqce oryginalny tekst laciriski (podczas gdy w korpusie pracy
znajduj4 sig polskie t\umaczenia wspomnianych tekst6w). Szkoda, 2e Autor pracy, podaj4c
odnoSniki do oryginalnych tekst6w laciriskich, pomin4l informacjg, sk4d pochodz4 teksty
polskiego tlumaczenia(chodzi o mowy i listy Sw. Leona Wielkiego).
Praca pod wzglgdem jgzykowym i stylistycznym zostala napisana poprawnie. Dostrzega sig
daleko id4c4 dbatoS6 ks. J. Nastalka o cyzelowanie ka2dego szczeg6lu dysertacji. Mimo to, nie
ustrzegl sig on od drobnych potknigi (,,liter6wek"): (np. ss. 20, 35, 38, 40,43,54,66,68,72,
82, 94, 97, ll0, ll2, 118, 1 19, 122, 129, 146, l5l, 197).
Szkoda, 2e w v,ykazie skr6t6w, nie podano pelnych tytul6w czasopism oraz odnoSnik6w
do roku wydania pierwszego tomu (zeszytu) czasopisma. Takie informacje s4 dostgpne w
elektronicznych katalogach bibliotek polskich.
Nalezy pochwali6 Doktoranta za wzorcowq analizg tekst6w patrystycznych (szczeg6lnie
Leona Wielkiego), natomiast uwagg zwraca pewien umiar i wstrzemiEZliwoS6 w wyraZaniu
opinii w odniesieniu do tekst6w wsp6lczesnego Magisterium. Niekt6re kwestie, potraktowane
w spos6b skr6towy, gdyby zostaly rozwinigte, moglyby jeszczebardziej ubogaci6 dysertacjg
(np. kwestia prywatnych wypowiedzi papieskich).
Pomimo wymienionych mankament6w dysertacjg naleiry uznat za wartoSciow4 i
oryginaln4. Godnym podkreSlenia jest interdyscyplinarny charakter pracy. Doktorant
podejmuj4c sig analizy zagadnienia wykazal sig dobr4 znajomoSciE kwestii nale24cych do
patrystyki i teologii dogmatycznej. Nalezy podziwiad erudycjg Autora, gdy chodzi o znajomoS6
doktryny Sw. Leona Wielkiego, jak r6wnie?niezwykle wnikliw4 charakterystykg kompetencji
i autorytetu poszczeg6lnych instytucji partycypuj4cych w r62ny spos6b w Magisterium
Ecclesiae.
Dysertacja jest r6wniez wartoSciowaze wzglgdu na

jej charakter 2r6dLovry. Doktorant oparl
sig na oryginalnych laciriskich tekstach, kt6re, dla uwiarygodnienia swoich twierdzef,
przytacza w przypisach. Opinig potwierdza bogata bibliografia przedmiotu (polska i
migdzynarodowa). Jej analizapozwala stwierdzid, 2e publikacje w j. polskim na temat podjgty
w pracy ks. NastalkanalehE do rzadko5ci, co potwierdza jej tw6rczy i oryginalny charakter.
Ocena koricowa
Rozprawa doktorska ks. mgra Juliana Nastalka pt. ,,Aktualno6i nauczaria Leona
Wielkiego o autorytecie doktrynalnym w KoSciele", napisana pod kierunkiem ks. prof. dr hab.
Bogdana Ferdka, jest cennym studium, w kt6rym Doktorant vtykazal sig kompetencj4 naukow4
w zakresie podejmowanej problematyki. Dysertacja spelnia wymagania stawiane pracom
doktorskim. Jej Autor wykazal sig dobr4 znajomoSciE 2r6del oraz literatury przedmiotu,

umiejgtnie prezentuj4c osi4gnigte wyniki badan. Trafnie dobral metody badawcze i poprawnie
sig nimi postuzyl. W interpretacji analizowanych fir6delwykazalsig obiektywizmeml nurrko*4
bezstronnoSci4.

Bior4c zatem pod uwagg wymienione powyZej jakoSci oraz spelnione wymogi stawiane
rozprawom doktorskim przez Ustawg ,,O stopniach naukowych i tytule naukowym;', zwracam
siE do Rady Papieskiego Wydzialu Teologicznego we Wroclawiu o kontynuowanie przewodu
doktorskiego ks. mgra Juliana Nastalka.

Poznari, dnia 13

marca20l9r.

Borf.fu fue-*t;,f
prbf. dr hab. Boguslaw Kochaniewicz
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