
Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek,
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Recenzja osiągnięć s. dr M arty Ziółkowskiej ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych.

1. Działalność dydaktyczno-organizacyjna s. dr M. Ziółkowskiej

S. dr Marta Ziółkowska odbyła w latach 1992-1997 studia z teologii na Wydziale 

Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uwieńczone magisterium z teologii. 

W tym czasie studiowała również filologię klasyczną na Wydziale Nauk Humanistycznych 

KUL. W1999r. uzyskała licencjat kościelny, w roku 2002, na podstawie rozprawy: Christus 

Verbum Deus w świetle „In lohannis Evangelium Tractatus CXXIV” św. Augustyna, została 

doktorem teologii. Podczas przygotowywania doktoratu skorzystała ze stypendium 

naukowego w Libera Universita Maria Sanctissima Assunta w Rzymie (1999 -  2000).

W roku 2003 została zatrudniona w Katedrze Patrologii Łacińskiej na Wydziale 

Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, najpierw na stanowisku asystenta, a w dwa 

lata później (2005r.) awansowała na stanowisko adiunkta. W tym charakterze pracowała do 

chwili otwarcia przewodu habilitacyjnego. Prowadziła tam zajęcia dydaktyczne, ale 

uczestniczyła także aktywnie w życiu naukowym Wydziały i Uczelni. Pracę dydaktyczną 

łączyła z pełnieniem funkcji opiekuna roku studentów teologii. Wyrazem uznania dla tej 

pracy było uhonorowanie jej w 2015 roku tytułem „Pedagog XV - lecia”. W ramach swej 

działalności dydaktycznej s. dr M. Ziółkowska była członkiem Rady Wydziału Teologii KUL 

(2008-2010). Wymiernym efektem pracy dydaktycznej s. dr M. Ziółkowskiej jest 7 prac 

magisterskich napisanych pod jej kierunkiem na Wydziale Teologii KUL. W większości są 

one poświęcone łacińskim Ojcom Kościoła. Była również recenzentem kilkudziesięciu prac 

magisterskich (ponad 40).

Należy również zauważyć działalność organizacyjną s. dr M. Ziółkowskiej. Była w 

zespole organizującym VII Kongres Teologów Polskich (2004 r.), a następnie organizatorem 

kilku naukowych sesji tematycznych dla studentów teologii i filozofii KUL. Organizowała 

również spotkania studentów ze znanymi ludźmi Kościoła, z okazji ważnych wydarzeń w
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Kościele. Wydarzenia te popularyzowała w lokalnych mediach (lokalne wydania „Niedzieli”, 

„Gościa Niedzielnego”, „Przeglądu Uniwersyteckiego”).

W latach 2006 -  2010 podejmowała zajęcia dydaktyczne w innych ośrodkach 

naukowych: w WSD w Sandomierzu (2006-2007), w Seminarium Duchownym Księży 

Marianów w Lublinie (2006-2008), w Seminarium Duchownym Ojców Karmelitów w 

Lublinie (2006-2008) oraz w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie (2008- 

2010). Wykorzystała w tym czasie stypendium naukowe w Instytucie Patrystycznym 

„Augustinianum” w Rzymie (2010 r.).

W świetle powyższych danych s. dr M. Ziółkowska jawi się jako uznany i 

doświadczony dydaktyk, mogący się pochwalić wymiernymi osiągnięciami swojej pracy. Na 

uznanie zasługuje również jej działalność organizacyjna, tak indywidualna jak też zespołowa. 

Ta działalność była doceniana przez władze uczelniane i środowisko studenckie, czego 

wyrazem były wyrazy uznania i wyróżnienia.

2. Dorobek naukowy

Na dorobek naukowy s. dr M. Ziółkowskiej składają się jej publikacje, o różnym 

charakterze i różnej objętości, jak również wystąpienia na różnorodnych konferencjach 

naukowych oraz sympozjach.

Podstawowym w tym zbiorze są artykuły naukowe zamieszczane w czasopismach 

naukowych oraz rozdziały i artykuły w pracach zbiorowych. W sumie opublikowała 11 takich 

artykułów. Zazwyczaj są to artykuły krótkie ( 8 - 1 5  stron), a dwa wręcz b. krótkie (5 i 6 

stron). Większość z nich (8) oparta jest na badaniach zapoczątkowanych rozprawą doktorską. 

Ich przedmiotem są teksty teologiczne św. Augustyna. Ukazały się następujące artykuły:

- Św. Augustyn prekursorem soboru w Chalcedonie (451r.). Zarys doktryny o 

comunicatio idiomatum w dziele „In lohannis Evangelium Tractatus CXXIV, „Roczniki 

Teologiczne”;

- „Habemus ergo Spiritum Sanctum, si amamus Ecclesiam... ” Pneumatologiczny rys 

nauki o Kościele na podstawie „Homilii na Ewangelię i I  List św. Jana ” Biskupa Hippony, w: 

„Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań” 

(materiały VII Kongresu Teologów Polskich);

-„Psalmy pokutne ” w interpretacji św. Augustyna, Homo Orans;
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- Co zbawienniejśze od tej rany? -  Męka i śmierć Jezusa w kerygmacie Biskupa 

Hippony, „Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana ks. Prof. 

Franciszkowi Drączkowskiemu”;

- Teologiczna interpretacja szczęścia według św. Augustyna, Scripta Theologica 

Thoruniensia;

- Psalmy szkołą modlitwy w ujęciu św. Augustyna, „Verbum Vitae”;

- Rola kobiet w życiu św. Augustyna, „Św. Augustyn dzisiaj. Colloquium 

Augustinianum” (materiały konferencji w 1650. rocznicę urodzin św. Augustyna z Hippony);

- Wskazania św. Augustyna dla wdów, „Teologia Patrystyczna”.

Większość artykułów została opublikowana w czasopismach zaliczających się do 

znanych w Polsce periodyków teologicznych (np. „Vox Patrum”, „Teologia Patrystyczna”, 

„Roczniki Teologiczne”). Natomiast prace zbiorowe to w głównej mierze materiały 

pokonferencyjne, albo tomy tematyczne serii wydawniczych (np. Homo Orans; Scripta 

Theologica Thoruniensia).

Artykuły poświęcone myśli św. Augustyna oparte zostały na analizie przede 

wszystkim dwóch dzieł tego Ojca Kościoła, tzn.: In Iohannis Evangelium Tractatus oraz 

Enarrationes in Psalmos, jakkolwiek w tytułach nie zawsze zostało to w sposób jasny 

wyartykułowane. Jedna praca została oparta na Wyznaniach (Rola kobiet w życiu św. 

Augustyna). Natomiast artykuł poświęcony wdowom (Wskazania św. Augustyna dla wdów, 

Teologia Patrystyczna) jest przede wszystkim omówieniem formalnie listu św. Augustyna, 

zwykle traktowanego jako jego traktat na temat „dobrego wdowieństwa” (taki tytuł nosi 

polski przekład).

Metoda zastosowana przez Autorkę w tych artykułach jest prosta. Zazwyczaj referuje 

ona myśl św. Augustyna w wybranym do analizy jego dziele, ilustrując swoją wypowiedź 

wybranym tekstem tego myśliciela (w niektórych artykułach b. oszczędnie). Analizy są 

prowadzone w sposób poprawny, choć są mało szczegółowe i pogłębione. Często 

sprowadzają się do streszczenia myśli św. Augustyna. W niektórych przypadkach Autorka 

formułuje dość ogólne wnioski (nie zawsze uzasadnione). Nie szuka ani szerszych 

uzasadnień, ani nie konfrontuje swoich wniosków z innymi opiniami, współczesnych 

badaczy. Nie widzi zatem potrzeby odwoływania się do innych opracowań, a jeżeli z rzadka 

przywołuje jakieś opracowanie, to zwykle w kwestiach mało znaczących. Autorka analizuje 

teksty św. Augustyna tłumaczone na j. polski, jakkolwiek nie zawsze informuje, czy z tych 

tłumaczeń korzysta.
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Wyżej przedstawione artykuły wprowadzają w obszar naukowych zainteresowań s. dr 

M. Ziółkowskiej i ich ewolucję. Autorka rozpoczynała swoje naukowe poszukiwania od 

zagadnień dogmatycznych (zob. doktorat i artykuły po nim następujące), by potem zboczyć 

ku duchowości chrześcijańskiej. W tym sensie można uznać te badania za wieloaspektowe. 

Wszystkie jednak dotyczą relatywnie szczupłego materiału bazowego, zwłaszcza jeśli się 

zważy na dorobek św. Augustyna. Każda z tych prac ma charakter przyczynkowy i każda z 

nich wnosi jakiś element nowości.

Do tego samego obszaru tematycznego (tzn. duchowości chrześcijańskiej) zaliczyć 

należy jeden z najnowszych artykułów s. dr M. Ziółkowskiej poświęcony myśli św. Leona 

Wielkiego: Podstawy i elementy formacji chrześcijańskiej według Leona Wielkiego („Vox 

Patrum”). Ma on nieco inną wartość niż poprzednie. Artykuł opiera się na analizie tekstów. 

Można mieć zastrzeżenia co do ich merytorycznej wartości i związku z prezentowanym 

tematem, ale przynajmniej dają podstawę do oceny metody stosowanej przez Autorkę oraz jej 

warsztatu naukowego. Jak w innych, wcześniejszych jej naukowych artykułach, uderza 

bardzo oszczędne i dość specyficzne wykorzystanie bibliografii, sprowadzające się do 

odwołania się przez Autorkę w sprawach drugorzędnych do istniejących opracowań.

Nieco mylący jest tytuł krótkiego artykułu (6 stron), w którym zamieszczony został 

cytat ze św. Ambrożego, a ma być poświęcony ewangelizacji („ Wszystko mamy w 

Chrystusie” -  św. Ambroży. Ewangelizacja według Ojców Kościoła). Jest to materiał 

pokonferencyjny. W tytule użyty został cytat, którego pochodzenie nie zostało wyjaśnione, co 

zresztą nie jest jedynym takim przypadkiem. Autorka omawia, opierając się na mało 

reprezentatywnym opracowaniu, nowość jaką stanowiło chrześcijaństwo w Cesarstwie 

Rzymskim i w tym kontekście prezentuje sylwetki trzech teologów starożytności: św. 

Ignacego, Orygenesa oraz św. Ambrożego. Ich prezentacja sprowadza się do przedstawienia 

elementów chrystologii św. Ignacego, kilku zdań na temat egzegezy Orygenesa i wybranych 

wątków z biografii św. Ambrożego. Trudno uchwycić związek zachodzący między 

prezentacją tych autorów a tematem zaproponowanym w tytule. Nieudokumentowany 

materiał źródłowy przytoczony w artykule też ma niewiele wspólnego z tematem.

Ostatni z przedstawionych artykułów nie jest związany bezpośrednio z Ojcami 

Kościoła, ale z historią katedry patrologii łacińskiej w KUL-u. Artykuł Katedra Patrologii 

Łacińskiej (w: Rola i miejsce Instytutu Historii Kościoła KUL w historiografii, J. Walkusz 

red., Lublin 2010,33-48) jest prezentacją dorobku naukowego i dydaktycznego ks. prof, dr 

hab. J. Pałuckiego oraz s. dr M. Ziółkowskiej, w latach 1998 -  2008. Z artykułu można się 

dowiedzieć m.in. o „agapetologii” jako przedmiocie badań Autorki artykułu (s.46) oraz



wykonanej przez nią „ekspertyzie i korekcie merytorycznej studium Ojcowie Kościoła 

mistrzami formacji kapłańskiej E. Dal Covolo” (s. 44). Są to z całą pewnością nowe elementy 

w naukowych zainteresowaniach s. dr M. Ziółkowskiej, chociaż trudno zweryfikować efekty 

jej badań w tych dziedzinach.

Odrębną kategorię w dorobku naukowym s. dr M. Ziółkowskiej stanowią opracowane 

przez nią hasła encyklopedyczne. Opracowywała je do Encyklopedii Katolickiej, a dotyczą 

one dwóch dziedzin: patrologii oraz Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Konającego. 

Sześć haseł osobowych z zakresu patrologii łacińskiej dotyczy postaci mniej znanych, stąd z 

natury rzeczy są one krótkie. Haseł dotyczących rodzimego dla Autorki zgromadzenia 

zakonnego jest mniej (3) i dotyczą osób oraz instytucji bardziej znanych w polskich realiach. 

Hasła zostały zamieszczone w prestiżowej encyklopedii, co niewątpliwie przemawia za 

jakością tych opracowań.

Hasła encyklopedyczne są zwięzłymi prezentacjami o charakterze syntetycznym, w 

niewielkim tylko stopniu umożliwiającym ukazanie oryginalności autora. Nie zawsze ilustrują 

one osobiste zainteresowania i przedmiot badań autora. Natomiast autor hasła, oprócz 

umiejętności syntetyzowania oraz lapidarności w sposobie przekazu, musi wykazać się dobrą 

znajomością szczegółowego problemu oraz literatury tematycznej z nim związanej. 

Konieczna jest także umiejętne operowanie fachową terminologią, właściwą dla omawianego 

tematu. Ponieważ jednak nad redakcją hasła czuwa cały zespół fachowców, stąd tylko w 

pewnym stopniu po jakości hasła można wnioskować o kwalifikacjach autora. Inne publikacje 

s. dr M. Ziółkowskiej nie przekonują, by precyzja wyrażania się była jej nawykiem.

Wśród publikacji zaprezentowanych przez s. dr M. Ziółkowską brakuje takich, które 

by spełniały kryteria przedstawione w rozporządzeniu ministerialnym z dnia 1 września 2011 

roku, a dotyczących „osiągnięć naukowo -  badawczych”.

Do dorobku naukowego s. dr M. Ziółkowskiej zaliczyć należy jej współpracę przy 

redagowaniu kilku monografii zbiorowych (zazwyczaj były materiały stanowiące pokłosie 

naukowych sympozjów), a także udział w redagowaniu czasopisma „Vox Patrum”. Pełni tam 

rolę „redaktora tematycznego”.

Wyniki swoich badań naukowych s. dr M. Ziółkowska prezentowała na sympozjach i 

konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym i krajowym. W jednym 

przypadku sympozjum było poza granicami Polski (Lwów), a wystąpienie było w języku 

angielskim. Niektóre z tych wystąpień zostało opublikowanych w formie artykułów, 

względnie materiałów pokonferencyjnych. Zastanawiający może być jednak fakt, że 

przynajmniej w trzech przypadkach, wystąpień s. dr M. Ziółkowskiej brakuje w materiałach



opublikowanych po konferencjach, w których czynnie uczestniczyła. Problematyka poruszana 

przez s. dr. M. Ziółkowską w jej wystąpieniach kongresowych w głównej mierze dotyczy 

myśli św. Augustyna, jakkolwiek znaleźć tam można również tematykę apologetyczną, oraz 

eklezjologiczną.

Naukowy zapał s. dr M. Ziółkowska wykazuje poprzez działalność i przynależność do 

kilku organizacji i towarzystw naukowych (Sekcja Patrologów przy Komisji Nauki Wiary 

Episkopatu Polski; Polskie Towarzystwo Naukowe; The International o f Patristic Studies;
i.  n i  n i  - n i  - i i i  ¡ u  ( i i  n i  n i  n i  n i  " U  n i  n i  n i  n i  « i  ' » i  « i  « i  n i  « i  n i  « i  « i  n i  « i  n i  « i

The North American Patristic Society; Towarzystwo Naukowe KUL Jana Pawła II; Komisja 

Badań nad Antykiem Chrześcijańskim). W wymienionych organizacjach s. dr M. Ziółkowska 

nie odgrywa jak na razie znaczącej roli.

3. Ocena rozprawy habilitacyjnej

Rozprawa habilitacyjna s. dr M. Ziółkowskiej nosi tytuł: „Podstawowe postulaty 

ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV i V wieku, Lublin 2015, ss. 271.

Spuścizna epistolarna z IV i V wieku stanowi bogaty zbiór, zarówno ze względu na 

swoje rozmiary, jak też zawartość treściową. Ten dorobek częściowo został przetłumaczony 

na j. polski (listy św. Hieronima, listy św. Ambrożego, większa część listów św. Augustyna), 

co stanowi znaczące ułatwienie dla polskich badaczy zainteresowanych tą spuścizną.

Ten obszerny zbiór może stanowić przedmiot wieli i wielorakich badań. Tym bardziej, 

że wśród tych listów spotyka się małe traktaty poświęcone konkretnym problemom. W 

dotychczas powstałych pracach badacze skupiali się najczęściej albo na poszczególnych 

autorach, albo na poszczególnych listach tych autorów. Listy analizowano pod różnym kątem, 

w związku z czym literatura powstała na ten temat jest bardzo obszerna, czego nie 

odzwierciedla polska literatura na ten temat.

Podobnie bardzo pojemne jest pojęcie ascezy, jeśli się ją  rozumie jako „trud 

podejmowany przez człowieka dla osiągnięcia doskonałości moralnej, zjednoczenia z Bogiem 

i zbawienia przez opanowanie namiętności, samozaparcie, ograniczanie potrzeb życiowych, 

wyrzekanie się przyjemności i rezygnację z wygód” (J. Majkowski, EK 1, Lublin 1973, kol. 

978). Mimo swej ogólności nie jest to definicja jedyna i wykluczająca inne, ale Autorka 

rozprawy na tę właśnie się powołuje (s. 10), modyfikując ją  jednak na swój sposób. Jest to o 

tyle istotne dla całej rozprawy, że treść jaką Autorka wkłada w termin „asceza” wyznaczać
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powinna kierunek jej poszukiwań. Z jej wyjaśnień trudno wywnioskować na czym będzie się 

skupiać, bo przywołuje ona pojęcie „doskonałości” (w domyśle „moralnej”) oraz 

jednocześnie pierwszy jej stopień („oczyszczenie”) identyfikuje „z podjęciem trudu 

ascetycznego duchowego i fizycznego” (s. 10). Czy zatem „asceza” to „oczyszczenie”? Jeżeli 

sam termin „asceza” wymaga dookreślenia, to cóż dopiero mówić o pojęciu „podstawowa 

asceza”. Niestety, Autorka publikacji nie dostrzega potrzeby podania takich uściśleń. Brak 

klarownego rozumienia pojęć odbija się na planie dysertacji i na przeprowadzanych w niej 

wywodach.

Przedmiotem badań s. dr M. Ziółkowski jest spuścizna epistolarna czterech znanych 

Ojców Kościoła: św. Hieronima, św. Ambrożego, św. Paulina z Noli i św. Augustyna. W 

przypadku tego ostatniego pod uwagę została tylko część jego listów, przy czym podane 

kryterium ich doboru jest bardzo kontrowersyjne („korespondencja kierowana tylko do osób 

wierzących” -  s. 27). W dodatku tak się składa, że są to listy w całości przetłumaczone na j. 

polski. Podjęcie badań na tak zakreślonym obszarze badawczym stanowi z całą pewnością 

nowość, co należy poczytać za zaletę pracy.

Wyniki swych badań Autorka przedstawiła w rozprawie liczącej 220 stron (nie licząc 

bibliografii i streszczeń). Przy czym co najmniej jedną trzecią zajmują obszerne cytaty w 

wersji polskiej i łacińskiej. Zasadniczą część rozprawy stanowią trzy rozdziały, których tytuły 

zostały zredagowane po łacinie, oraz „Wstęp” i „Zakończenie”. Rozdziały zostały podzielona 

na relatywnie długie paragrafy. Całość rozprawy uzupełniają: spis treści (błędnie podaje 

strony od III.4 do III.6), wykaz skrótów, bibliografia oraz dwa obcojęzyczne streszczenia.

We „Wstępie” Autorka stara się przedstawić, co jest normalne, cele swojej pracy, 

metodę jej prowadzenia („metoda addycyjna” ? -  s. 31), oraz stan badań w tej dziedzinie. Ta 

ostatnia kwestia sprowadza się do zaprezentowania długiej i nieco usystematyzowanej 

tematycznie listy autorów, którzy opublikowali prace poświęcone któremuś z czterech, 

wcześniej wymienionych łacińskich Ojców Kościoła. Lista ta robi wrażenie przypadkowego 

zbioru, bo ani nie wymienia wszystkich publikacji (np. poświęconych listom danego autora), 

ani nie ogranicza się do jakiejś kategorii (np. „asceza”). Autorka poprzestaje na podaniu 

nazwiska, a w przypisach do przytoczenia jednej lub kilku pozycji danego autora. W 

zdecydowanej większości nazwiska przytoczone w ten sposób pojawiają się w pracy tylko w 

tym miejscu, a potem tylko w „Bibliografii”. Tak sporządzony wykaz sprawia wrażenie 

kopiowania pozycji bibliograficznych z istniejących już wykazów. Jego „opracowanie” nie 

wymagało nawet bezpośredniego kontaktu Autorki z cytowaną pozycją. Trudno zatem na tej 

podstawie przesądzać o jej rozeznaniu we współczesnym dorobku naukowym w omawianej
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przez nią dziedzinie. Nie sposób odgadnąć według jakiego klucza kierowała się Autorka tak 

w doborze cytowanych publikacji, jak również w kolejności ich przytoczenia.

Rozdział pierwszy („Regulae vitae cotidianae”) poświęcony został czterem 

zagadnieniom, które według Autorki ukazują „postulaty ascetyczne, które winny być 

podejmowane przez człowieka wierzącego w powszedniości dnia” (s. 33). Są to: post, 

„zalecenia dotyczące ubioru i ozdób”, „unikanie towarzystwa ludzi złych”, „ograniczenia 

dotyczące udziału w ucztach”. Pomijając mało precyzyjna sformułowania, nie sposób 

odgadnąć co wyznaczyło te, a nie inne elementy ascezy składające się na „życie codzienne”. 

Temat został rozwinięty w bardzo prosty sposób. Autorka zgromadziła szereg tematycznie 

pokrewnych wypowiedzi zawartych w listach omawianych autorów, które obszernie 

zacytowała (niekiedy są to całostronicowe wypowiedzi, zob. s. 37; 40-41). Każdą z nich 

krótko skomentowała, powtarzając zazwyczaj swoimi słowami komentowany tekst. Przy 

niektórych tekstach pojawiają się lakoniczne i powierzchowne wnioski. Niekiedy bardzo 

radykalne (por. s. 44 „ w żadnych okolicznościach nie należy serwować wina podczas 

posiłków”, choć w tekstach jest tylko mowa o ucztach). Wyjątkowo dodaje komentarz 

bardziej szczegółowy do poruszanych kwestii (zob. nr 290). Komentarz w tym przypadku jest 

nawet obszerny, z przytoczeniem literatury współczesnej, pomija jednak obszerne i 

fundamentalne jak na polskie warunki opracowanie na omawiany temat zamieszczone w 

„Vox Patrum” kilka lat wcześniej (23-24, 1993-1995).

W podobny sposób opracowany został drugi rozdział („Congrua seiunctio a bonis 

huius mundi”). Omówione tam zostały zagadnienia ujęte w taki oto sposób: „właściwe 

rozumienie ideału ubóstwa”, „wyrzeczenie się dóbr materialnych”, „bogactwo w służbie 

ubogich”, „nieprzemijająca wartość bogactwa duchowego”, „ubóstwo osób Bogu 

poświęconych”. Jak na literaturę pretendującą do naukowej precyzji są to sformułowania nad 

wyraz literackie. Przedstawione w tym rozdziale poglądy czterech Ojców Kościoła Autorka 

charakteryzuje jako „swoistą doktrynę ubóstwa dla bogatych” (s. 90). Znów przytoczone 

zostały bardzo długie fragmenty listów, po których następuje komentarz w większości 

wypadków rozpoczynający się od słów: „w powyższej wypowiedzi...” (w całym rozdziale 

blisko 30 razy użyty zwrot, niekiedy z małymi akomodacjami). Generalnie teksty przytoczone 

w tej części dotyczą ubóstwa, co rodzi pytanie o zgodność z tytułem rozdziału.

Trzecia część rozprawy („De agonę christiano”) zawiera teksty mówiące o walce 

człowieka: z szatanem, grzechem, wadami i namiętnościami; złymi myślami i herezjami; 

przywiązaniem do „spraw tego świata”. Tytuł rozdziału zapożyczony został -  o czym Autorka 

lojalnie informuje -  od św. Augustyna. Wprawdzie nie z jego listu, ale od tytułu jednej z jego



rozpraw, co jednak w tym wypadku jest zabiegiem usprawiedliwionym. Zastanawiać może 

włączenie do tego rozdziału paragrafu „wyrzeczenie się spraw tego świata”, skoro w 

poprzednim rozdziale była mowa o stosunku do dóbr tego świata. Również intrygujące jest 

zestawienie „złych myśli” z herezjami, do których dodatkowo zaliczony został manicheizm 

(s. 211). Uznanie walki z herezjami za część ascezy chrześcijańskiej należy uznać za ujęcie 

nowatorskie, jakkolwiek w rozprawie brakuje uzasadnienia dla tej innowacji (s. 209 -  210).

Interesujący jest też osąd zgodnie z którym: „Św. Augustyn reprezentuje model ascezy, która
■mu ii n i  i i . . . . . .  lililí lwu liTHimriiiiii ii mu: ii imiiii Irmin ron: ir n u r  ii mmii mmii nTiirii inurii iiim'ir nim irB ila iT iiim irm n iin w u rm u rn m in  ifirniiiiifimiii ii mmii mmli m m riiim rrm m ii mmii mmii minii

polega na wyborze tego, co lepsze” (s. 214).

Metoda dowodzenia zaprezentowana w trzeciej części rozprawy pozostaje niezmienna 

w porównaniu do poprzednich części. Odnieść można jedynie wrażenie, że jest tu jeszcze 

więcej cytowanych listów.

Rozprawa kończy się kilkustronicowym „Zakończeniem”, w którym zostały 

powtórzone co poniektóre wnioski ze wszystkich trzech rozdziałów. Brakuje syntetycznego 

ujęcia, integrującego poszczególne wnioski cząstkowe.

„Wykaz skrótów” jest bardzo skromny (s. 230), co jest zrozumiałe w kontekście 

bardzo ograniczonego korzystania z literatury przedmiotu. Mimo to brakuje tam skrótu 

„OOA”, używanego w przypadku cytowania listów św. Ambrożego, oraz „NBA” 

stosowanego przy listach św. Augustyna.

„Bibliografia” została uporządkowana w klarowny i zrozumiały sposób. Wprawdzie 

brakuje w niej kilku pozycji cytowanych w tekście (zwł. źródeł) i zdarzają się błędy literowe 

(typu „epistiulae”; „w świetle mmacha” ), ale generalnie sporządzona została starannie.

Rozprawa w dużej części ma charakter antologii tekstów poświęconych temu, co 

Autorka uważa z ascezę, i zaczerpniętych z listów czterech łacińskich Ojców Kościoła IV i V 

wieku. Nie taki jest jednak cel publikacji. Teksty te, zaopatrzone w powierzchowne 

komentarze, czasem przybierające formę streszczenia cytowanego teksu, i wnioski, zostały 

tematycznie usystematyzowane w mało przejrzysty sposób. Długie jednostki tematyczne, bez 

wewnętrznego uporządkowania, nie pozwalają na klarowne przedstawienie tematu (por. s.

170 -185: na początku grzech to „choroba, śmierć i niewola”, ale próżno szukać 

udokumentowania tego twierdzenia; jedynie temat niewoli został zaznaczony). Można zatem 

wyrazić Autorce publikacji uznanie za zebrany materiał. Mniej uznania budzi sposób jego 

prezentacji i naukowej analizy.

Listy były kierowane do przedstawicieli różnych środowisk, w określonych 

kontekstach. To wpływało na ich treść. Przy ich analizie uwzględnienie tych okoliczności 

zdaje się być oczywiste, jeżeli wnioski mają być wiarygodne.



W publikacji wykorzystane zostały polskie tłumaczenia interesujących Autorkę 

tekstów. Jeżeli zatem nie dokonuje własnych tłumaczeń to wątpliwa jest potrzeba 

przytaczania łacińskiej wersji. Zdarzają się w publikacji sytuacje, w których tekst tłumaczenia 

nie jest zacytowany dokładnie, co zdaje się sugerować tłumaczenie własne, ale przypis 

sugeruje istniejące tłumaczenie (por. nr 472; 494).

W przypadku św. Paulina Autorka dokonuje własnych tłumaczeń, które w niektórych 

przypadkach budzą wątpliwości (por. nr 513 - w tekście „caelestibus rebus” a w tłumaczeniu 

„ziemskimi rzeczami”; nr 409 - w tekście jest „interficeret iustum” a tłumaczenie „zniszczył 

zwykłego człowieka”; nr 408 - czy „criminosius” znaczy „bardziej grzeszne”?; czy „cancer 

avaritiae” to na pewno „rakowata chciwość” -  s. 111; „inmolas haedum” znaczy „poświęcasz 

dziecko”? s. 186; nr 348 -  przytoczony tekst łaciński tylko częściowo został przetłumaczony). 

Tego typu nieścisłości jest więcej, co rodzi zastrzeżenia co do rzetelności rozumienia tekstów 

i wyciągania z nich wniosków.

S. dr M. Ziółkowska w swojej publikacji ogranicza się w sposób bardzo radykalny do 

analizowania tekstów listów wskazanych autorów. Należy wierzyć, że analizie poddała 

wszystkie teksty związane z omawianym tematem, jakkolwiek w niektórych przypadkach 

rodzą się wątpliwości (np. przy omówieniu tematu ubóstwa zupełnie pominięto niektóre list 

św. Augustyn, gdzie ta tematyka jest poruszona w interesujący sposób -  Ep. 104; 157. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności te listy nie są w całości przetłumaczone na j. polski). 

Zazwyczaj nie interesują jej ani inne teksty tych autorów (odwołania są tak nieliczne, że 

nawet Autorka nie umieszcza tych tekstów w „Bibliografii”, por. pozycje zacytowane w nr 

307; w nr 207), ani tym bardziej teksty innych autorów. W całej publikacji pojawia się tylko 

jeden inny autor wczesnochrześcijański. Jest nim Klemens Aleksandryjski (s. 143). Cytat 

wybrany z jego dzieła dotyczy omawianej problematyki i stanowi dobrą ilustrację tematu.

W bardzo skromny w całej rozprawie potraktowana została współczesna literatura 

przedmiotu. Tylko w sporadycznych wypadkach Autorka przywołuje istniejące opracowania, 

często w kwestiach zupełnie drugorzędnych(np. w II rozdziale jest tylko 4 odwołania do 

współczesnych opracowań!). Nadzwyczaj wyjątkowe jest przytoczenie opinii współczesnego 

autora. Nie dowodzi to wprawdzie znajomości współczesnej literatury w ograniczonym 

wymiarze, ale nie dodaje powagi opracowaniu.

Nie sposób pominąć milczeniem strony formalnej publikacji. Do wyżej 

wspomnianych zastrzeżeń należy dodać jeszcze kilka. Przede wszystkim tekst jest 

nieprzejrzysty. Długie cytowane teksty nie zostały wyodrębnione w sposób dostrzegalny. 

Zaznaczono je tylko cudzysłowami, co przy bardzo długich akapitach (np. siedem stron w
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jednym akapicie, s. 81 -  87), czyni tekst trudno zrozumiały. Przy czym zagadnienia poruszane 

w tych tekstach dotyczą różnych aspektów omawianej rzeczywistości.

Trudność tę powiększa mała dbałość o styl wypowiedzi i precyzję terminologiczną. 

Nie wiadomo dlaczego raz przed imionami omawianych biskupów użyty zostaje skrót św. , a 

kiedy indziej (często na tej samej stronie, por. s. 192; s. 100) tego skrótu brak. Jak na pracę na 

tym poziomie naukowości za dużo jest sformułowań mało precyzyjnych (np. „charakter 

sakryfikalny” s. 187), albo trywialnych („osoby o zbyt wyszukanej aparycji zewnętrznej’ s. 

73; „spadkobiercy obyczajowości” s. 71). Jeśli do tego dodać niekiedy znaczące błędy 

literowe oraz nieścisłości w cytowaniu (por. przypis 350), to można zrozumieć trudności na 

jakie napotyka się przy lekturze tej pracy.

4. Wnioski końcowe

W świetle tego co zostało wyże powiedziane należy uznać i docenić dorobek 

dydaktyczny s. dr M. Ziółkowskiej. Działalność ta została dostrzeżona przez władze 

uczelniane i samych studentów.

Natomiast trudno uznać przedstawiony przez nią dorobek naukowy za „znaczący”. 

Jest on mimo wszystko skromny i mało urozmaicony. Trudno na jego podstawie przesadzać o 

teologicznych kwalifikacjach Autorki, ani o jej szerokiej orientacji w literaturze patrystycznej 

(a to ma być podstawą nadania jej stopnia naukowego).

Również przedstawiona przez nią rozprawa pt. Podstawowe postulaty ascezy na 

podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV  i V wieku, w obecnym kształcie, nie spełnia 

warunków oczekiwanych od pracy naukowej na tym poziomie. Jakkolwiek samo ujęcie 

problematyki można uznać za oryginalne, ale już sposób jej prezentacji trudno uznać za 

naukowy. Antologię tekstów patrystycznych, zaopatrzoną w pobieżne komentarze oraz 

powierzchowne analizy i przedstawioną w sposób mało komunikatywny trudno uznać za 

poważną rozprawę naukową.

Z przykrością wnioskuję, że tak przedstawiony dorobek naukowy oraz publikacja 

Podstawowe postulaty ascezy na podstawie epistolografii chrześcijańskiej IV  i V wieku nie 

stanowią wystarczających przesłanek do dopuszczenia s. dr M. Ziółkowskiej do dalszych 

etapów przewodu habilitacyjnego.

Tarnów 12.11.2015.


