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Rozprawa doktorska mgr Pauliny Sulenty to obszerne studium tematów 

określonych w tytule, zinterpretowanych w świetle metafizyki 

realistycznej, sformułowanej przez Mieczysława Alberta Krąpca, 

stanowiącej egzystencjalną interpretację poglądów filozoficznych 

Tomasza z Akwinu (s. 290). Tak sformułowany cel wewnętrzny rozprawy 

został na jej kartach w pełni zrealizowany.  

Należy też dodać, że Autorka jest już osobą znaną w środowisku 

tomistów polskich. Występowała na konferencjach naukowych i 

publikowała artykuły naukowe. W 2012 roku otrzymała nagrodę im. 

prof. Mieczysława Gogacza za pracę magisterską. Doktorat był trzecim 

tekstem Pauliny Sulenty, który czytałem (poprzednie to magisterium i 

artykuł w Roczniku Tomistycznym). Chciałbym zaznaczyć, że każdy z 

tych tekstów dotyczył innego tematu i opierał się na innej bazie 

źródłowej w dziełach Akwinaty. Mamy więc do czynienia w osobie mgr 

Sulenty z młodym ambitnym naukowcem, bardzo pracowitym i 

posiadającym już – duże jak na doktoranta -  doświadczenie w pracy 

badawczej. Wszystko to widoczne jest na kartach recenzowanej 

rozprawy. 
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1) Charakterystyka formalna rozprawy 

 

Na recenzowaną rozprawę, liczącą sobie w sumie ponad 320 stron, 

składają się oprócz Wstępu, Zakończenia i Bibliografii, trzy 

obszerne rozdziały, dotyczące kolejno: mocy Boga, aktu stworzenia 

oraz problematyki podtrzymywania bytów w istnieniu. Każdy z 

rozdziałów podzielony jest na mniejsze części, ale i one zazwyczaj 

są dość obszerne, nierzadko liczące po prawie 30 stron. Wskazuje to 

na pewną cechę pisarstwa naukowego Pauliny Sulenty, polegającą na 

wyczerpującym omawianiu podejmowanych zagadnień, często wraz z ich 

historycznym kształtowaniem się i różnorodnymi sformułowaniami. 

Niekiedy przyjmuje to postać swoistych dygresji, jak np. szerokie 

omówienie dziejów pojęcia stwarzania ex nihilo (s. 106-108). Duża 

część rozdziału pierwszego, omawiająca poglądy Arystotelesa, na 

których bazował Tomasz z Akwinu, opracowana jest na podstawie 

interpretacji o. prof. Mieczysława Krąpca, ks. prof. Andrzeja 

Maryniarczyka, a przede wszystkim ks. dr hab. Tomasza Dumy. 

Symptomatyczne jest przy tym to, że gdy ujęcia Arystotelesa omawia 

Autorka za współczesnymi komentatorami, traktuje je bardziej surowo, 

niż gdy czyni to za Tomaszem z Akwinu (s. 26). Nie stanowi to 

jakiegoś błędu, ale może pojawić się pytanie, czy było to konieczne 

w rozprawie o Tomaszu z Akwinu? W pracy mamy też dość dużo powtórzeń 

i przywołań problematyki wcześniej już podejmowanej. Zaznaczyć 

trzeba, że Autorka nad tym panuje, a styl pracy jest wynikiem 

świadomej decyzji. Osobiście preferuję bardziej zwięzłe formy 

wypowiedzi naukowej i bardziej rygorystyczne trzymanie się tematu, 

ale uznaję, że można nawet rozprawy naukowe kierować do czytelnika 

mniej przygotowanego merytorycznie i wtedy w pracy znajdzie się 

wiele zagadnień dostępnych w podręcznikach. 

Wzorowo w pracy zredagowany jest Wstęp i Zakończenie. We Wstępnie 

znajdujemy wszystkie konieczne jego elementy, w tym szczegółowo 

omówioną metodykę pracy, co świadczy o wysokiej świadomości 

metodologicznej Autorki. Zakończenie stanowi rekapitulację wniosków, 

sformułowanie tezy o charakterze naukowego novum oraz nakreślenie 

dalszych pespektyw badawczych. Pracę dopełnia obszerna (20 stron) 
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bibliografia. Dodać należy, że przypisy zrobione są prawidłowo i 

bardzo rzetelne informują o źródłach podejmowanych zagadnień; 

znajdują się w nich też niekiedy szersze omówienia lub dyskusje 

naukowe o charakterze dygresyjnym, ale świadczące o dużej 

samodzielności naukowej Pauliny Sulenty. Język rozprawy jest 

poprawny i komunikatywny, literówki są nieliczne, choć niekiedy na 

początku wiersza „pourywane” są wyrazy, co np. na s. 93 czyni całe 

zdanie niezbyt zrozumiałe. Niekonsekwentnie podawane są także słowa 

greckie – raz w zapisie oryginalnym, innym razem (częściej) w 

transkrypcji na alfabet łaciński (np. s. 57, 60, 106). Niekiedy też 

mamy inne błędy, jak np. w nazwisku Pawła Milcarka na s. 48 i w 

Bibliografii na s. 320, czy pomyłka w tytule Liber de causis 

(przypis 46 na s. 113). Osobiście nie podobają mi się niepotrzebne 

neologizmy, jak np. „agensy naturalne” na s. 143 oraz elementy 

żargonu urzędniczego (nagminne w pracy sformułowania „powyższe” i 

„poniższe” zamiast normalnych zaimków skazujących, np. s. 42, 47). 

Jednakże pomimo tych uwag formalna strona rozprawy nie tylko nie 

budzi zastrzeżeń, ale raczej uznanie dla Autorki za opanowanie tak 

obszernego tekstu, ułożenie podejmowanej problematyki we właściwej 

kolejności, prawidłowe zredagowanie samego tekstu, dobre 

podsumowania większych partii rozważań.  

 

2) Ocena merytoryczna rozprawy 

 

Jak już wspomniano, naukowym novum rozprawy jest teza, sformułowana 

w ramach tomizmu egzystencjalnego, mówiąca że wszechmoc Boga 

„stanowi metafizyczną zasadę istnienia, trwania i działania świata 

osób i rzeczy” (s. 290). Autorka pracy uznała, że drogą do 

sformułowania tej tezy musi być analiza wszechmocy Boga, dokonana w 

ramach szerszego studium nad tomistyczną koncepcją istoty Boga. W 

tym celu starannie przygotowała materiał wyjściowy w postaci 

arystotelesowskiej koncepcji aktu i możności i słusznie moc Boga 

związała z tzw. możnością czynną (potentia activa) wykluczając z 

Boga możność bierną (potentia passiva), której Bóg, jako czysty akt 

(actus purus) nie posiada (s. 62-63). Tak zinterpretowaną moc Boga, 
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będącą podobnie jak sam Bóg, mocą absolutną, dlatego często nazywaną 

wszechmocą (omnipotentia divina), podzieliła na moc Bożą absolutną 

(potentia Dei absoluta) i moc Bożą uporządkowaną (potentia Dei 

ordinata). Ta pierwsza wiąże się z możliwościami Boga wynikającymi z 

jego natury absolutnego aktu istnienia. Oznacza ona możliwość 

stworzenia przez Boga każdego bytu, mogącego zaistnieć. Ta możliwość 

zaistnienia jest u Tomasza subtelną granicą wszechmocy Boga, co 

Paulina Sulenta klarownie i wyczerpująco ukazała. Wynika z tego 

jasno, że Bóg nie może stworzyć drugiego boga, równego sobie, 

podobnie jak nie może urealnić struktur sprzecznych, będących np. 

bytem i niebytem zarazem. 

Tak ujęta moc Boga w studium Pauliny Sulenty jest źródłem 

zaistnienia świata, w akcie tzw. stworzenia pierwotnego ex nihilo 

(creatio originalis), „uzupełniania” owego świata bytami ludzkimi 

(continua creatio) i podtrzymywania tej całości w istnieniu 

(conservatio esse). Teza ta jest zinterpretowaniem poglądów Tomasza 

z Akwinu, zawartych w Jego Kwestiach dyskutowanych „O mocy Boga”, 

dziele które nie było dotychczas przedmiotem szerszego 

zainteresowania tomistów, tymczasem podjęty przez Autorkę temat 

właśnie tam jest przez Akwinatę najobszerniej i najwnikliwiej 

rozważany. Doktorantka z dużym znawstwem, wnikliwie, a co 

najważniejsze, poprawnie pod względem merytorycznym zinterpretowała 

trudny tekst kwestii dyskutowanych. O jej dobrym warsztacie 

mediewistycznym oraz naukowej wnikliwości może świadczyć fakt 

porównywania różnych łacińskich wydań badanego tekstu, podejmowanie 

dyskusji nad rozbieżnościami w lekcjach i uzasadnione zajmowanie 

własnego stanowiska w sprawie trudności, wynikających ze 

wspomnianych rozbieżności (np. 136-137). Można zatem z pełną 

odpowiedzialnością stwierdzić, że Paulina Sulenta jest dobrze 

wykształconym filozofem i historykiem filozofii. Dysponuje 

precyzyjnym i dojrzałym warsztatem naukowym. Jej rozprawa doktorska 

zawiera naukowe novum, wymagane od prac doktorskich. Wszystkie te 

cechy wyczerpują znamiona rozpraw doktorskich, przewidziane przez 

zwyczaj uniwersytecki i wyliczone w stosownej ustawie. 

Podczas lektury pracy nasunęło mi się co najmniej kilkanaście uwag 

różnej rangi, co nie dziwi przy tak obszernej pracy; pozostawię je 
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do recenzji wydawniczej, jeśli przyjdzie mi ją pisać. W tym miejscu 

chciałby natomiast postawić kilka pytań w formie otwartych kwestii, 

gdyż niekiedy wykraczających poza wewnętrzny cel pracy.  

1. Pierwsze pytanie dotyczy samego aktu istnienia. Czym jest w bycie 

i jak łączy się z aktem formy, skoro – jak często podkreśla Paulina 

Sulenta – „przychodzi” do bytu przez formę (s. 116, 166)? Jakie 

skutki akt istnienia sprawia w bycie, skoro wymaga nieustannego 

podtrzymywania? Ponadto, jak akt istnienia otrzymują byty 

nieosobowe, skoro – jeśli dobrze zrozumiałem – Bóg nie stwarza ich 

bezpośrednio w chwili powstawania nowego np. zwierzęcia?  

2. Czym dla Autorki jest niebyt? Jaka jest różnica pomiędzy niebytem 

absolutnym a niebytem względnym (s. 85, 89, 116, 143, 182)? Czy 

niebyt relatywny nie stanowi jakiejś hybrydy myślnej pomiędzy bytem 

i niebytem? Czy jego przyjmowanie nie stanowi subtelnego naruszenia 

zasady niesprzeczności? 

3. Czym dla Autorki różni się możność od możliwości? Jak w 

kontekście tego odróżnienia funkcjonuje pojęcie „możności niebytu” 

(s. 109, 248)?  

4. Autorka pisze, że akt stwórczy Boga jest jeden (s. 220, 229, 240) 

i obejmuje on zarówno creatio jak i continuatio i conservatio. 

Tymczasem wielokrotnie podkreśla, że Bóg stwarza istnienie bytów 

przygodnych, a następnie nieustannie podtrzymuje je w istnieniu. 

Autorka chce w ten sposób uniknąć tezy, że Bóg udziela bytom 

przygodnym mocy stwórczej (s. 242, 244). Wydaje się jednak, że takie 

rozumienie conservatio esse „osłabia” creatio esse, i stawia pytanie 

o rolę aktu istnienia w bycie przygodnym. Wynika bowiem z tego, że 

nie sprawia on samodzielnie realności bytu, w którego strukturę 

wchodzi, gdyż wymaga nieustannego „zasilania” w postaci 

podtrzymywania przez Boga. Na czym ponadto, w tym kontekście, polega 

partycypacja istot przygodnych w Absolucie (s. 150)? 

5. Być może do rozwiązania dylematu pomiędzy creatio esse i 

conservatio esse należy skorzystać z odróżnienia pozaczasowej 

perspektywy Boga i perspektywy czasowej stworzonych bytów 

materialnych, o czym Autorka pisze na s, 284. Od strony Boga bowiem 
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akt stwarzania dokonuje się poza czasem, a patrząc z perspektywy 

czasu trwa on tak długo, jak długo istnieje byt stworzony. Czy nie 

jest tak, że teza o creatio continua i conservatio esse stanowi 

wynik skrzyżowania tych dwóch perspektyw, w wyniku czego stwórczy 

akt Boga rozciągamy w czasie stworzonym, uznając go za 

podtrzymywanie w istnieniu (co nawet Paulina Sulenta zdaje się 

sugerować w przypisie 203 na s. 276)? 

 

3) Wniosek recenzji 

 

Biorąc pod uwagę całokształt rozprawy doktorskiej mgr Pauliny 

Sulenty pt “Creatio ex nihilo, continuatio, conservatio jako przejaw 

mocy Boga. Studium z metafizyki realistycznej na podstawie św. 

Tomasza z Akwinu Quaestiones disputatae de potentia”, z pełnym 

przekonaniem stwierdzam, że spełnia ona wymogi określone art. 13 

ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku (z późniejszymi zmianami)o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki, i wobec tego wnoszę o dopuszczenie jej Autorki do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
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