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Recenrja
rozprawydoktorskieip. mgr MarzanńyK|epa.kiej
pt.
,cz|owiekw Enorrutione1in Psolmos,,św.Au9uslyna,,
napisanejw WydziaIeTeoIogicznym
UniwersytetuMikoła,aKopernika
i Patro|ogii
w Toruniuw KatedrzeHistoriiKościoła
pod kierunkiemks. prof.dra hab' DariuszaZagórskiego,
Toruń 2o1ą ss. 164 (wydrukkomputerowy)

1, Usguowanie problematyki
We wspólczesnym5tudiumteo|ogiibędqcejmetodycfnąpróbąz.ozumieniai
przybIiżenia
sobjeprawdyobjawionej,co odnosisię zMaszczado teo|o8iibib|ijnej,
patrystycznej
zrozumienia,,
czyli,,wiaryszukajqcej
i systematycznej,
aides quoerens
_ nie możn
a zjednejstronyobejść
się bezhistoriiifilozofii,f drugiejzaśbez
intellectum)
od czasów
epokachpoczaWszy
W 8lębięobjawienia,
co W poszczegó|nych
wnikania
refleksjęwypowiadanqw postacizasad
ażpo dzisiajstosowanQ
chrześcijańskiej
starożytności
pozwa|aprzepowiadać
i głosić
tajemnice
współczesnej
hermeneutykibiblijno-teo|o8icznej,
zbawczechrystusai Jegoorędfiajako centraInewydarzeniazachodząceW zbawczejhistorii.
Wizji
wytyczy|
szlakikutrynitarno-chrystoIogicznej
D|atego
niedzlwi,iż||sobór Watykański
zarazempotrzebę
dostrze8ającej
zarównoWjejzróżnicowaniu
i strukturze,
całejteolo8ii,
jej powiązania
f
jaśniejszej
prawdwiaryorazściś|ejszego
precyfjiw wYrażaniU
uwydatniania
jakonaczeInej
prawdzieWiary,będąc€ j
namW chrystusie
Bo8a objawioną
tajemnicą
jak
podstawądla wsze|kichteo|o8icznYch
dyscyplin, i każdejzresztąref|eksjinad,,wiara
po|skichteolo8ó,,'
f największych
frofumienia,,'stqd wedługjedne8o
szukajacQ
jakimbyłi jestabpprofesor
nie będziesobą,jeźe|i
A' Nosso|,
chrystocentrykóW,
,,teolo8ia
(por.A.
chrześcijaństwa,,
i najgłębsza
tajemnicą
nie staniesięośrodkiem
BógW chrYstusie
757-794).Bowiem
wiary,opo|e1078,ss.69-'14'
TeoIogia
na usługach
Nosso|,
jakotakie wraf ze swojąteo|ogicznq
ref|eksją
fostalobypozbawioneswe8o
chr2eścijaństwo
istotnegofundamentu,gdyby.ieoderwaćod rzeczwistościBoga-człowieka,bedace8o
jedynym,,Pośrednikiem
(Konstytucja
Deiverbum,n.2), Nie dziwi
i peinlącalegoobjawienia,,

WyżejTeo|o8przywołuje
częstopostawlonqprfez siebie
więc,źeWspomn!any
proegzystencjaInq
czylijej
dochodzido glo5usamosednoteologii,
tezę,iżw chrystusie
na człowieka
i będącyd|a
wYmiarchrystoIogiczny
wprostukierunkowany
fundamentaIny
głębi,
który w swej istociejest obrazemi odbiciemtrynitarno-chrysto|o8icznej
człowieka,
prawd' aIestanowiqcego
róWnocześnie
zgłębiania
,,nietylkoW przestrzeniteoretycznego
ukierunkowanie
na tego,ktojest jej adresatem,czylina cztowieka",co dla prof.A. Nossola
sercem.zksiędzembiskupem
ma istotneznacfenie{A' Nosso|,Byćdld,c2ylimyśIeć
_leszcze
rozmawia
ks'lerzyszymik,Katowice1999,s.20).
krócejpowyżsfq
5entencję
z
u.imuje
sługaBożyk5.prof.WincentyGranat,czyniqc
to W dwutomachswojegodzieła
pójścia
W ref|eksji
zakresuteo|ogiihistoryczno-systematycznej,
zwierajacswojQ8łównQmyś|
teo|ogicznej
dająctaklmW|aśnie
tytułemswojego
,,Kuczlowiekowii BoguW chrystusie,,,
iżtrynitarny
i chrystolo8iczny
zamysttwórczyczyniony
W oparciuo
dzieła
do zrofumienia,
przekafybibIijne
geniusza
epoki,
objawione
i patrystyczne,
włącznie
ze spuściznq
starożytnej
jakim bylśw.
pozwo|iły
wymiary:
Augustyn,
uwydatnić,
iżowepodstawowe
teoIogiczne
przenikać
(zob.W. Granat,
trynitarny,
chrystoIogiczny
i antropoIogiczny
Winnysięwzajemnie
Ku człowiekowi
i Boguw chrystusie,
Lublin1972,t'1 orazLub|in!974,t' 2),bezczegonie
możebyćmowyo twórcfej ref|eksjiteo|o8icznej.
zapytajmyprzeto:dIaczegozwrócil na to
jak równieżpodejmujqcy
fi|ozofowie
i teoIogowie
naszych
uwagęśw.
Augustyn,
ten probIem
stawał
siępo prostunlezauważalnq,
albolity|koprzyziemną
cza5ów,kiedYto człowiek
istotq?
teologiczną
lest oczywiste,żew ref|eksjiteo|ogicznej
chodzi o antropoIo8ię
jakonaUkęaposteriorycznqJ
fakładajqcq
to, co W historycznym
orędziuWiaryjuż
rozumianq
powiedziane;
któryzgodnieze swojąistotą
zosta|o
natematczlowieka
chodzio człowieka,
a czego
zdanyjestna owo historyczne
izarazemzwiązanez człowiekiem
doświadczenie,
jakoczegoś,,nieistotne8o,,
(K.RahnerorazH'
racjonalistycznle
nie możnaodrzucać
właśnie
AureIius
Vor8rim|er),
co zresztąpo nawróceniu
w swejtWórczej
ełębiuwydatnił
jedenf najwięksfych
geniuszy
od czasóWśW'
Augustinus,
chrfeścijańskich
teo|ogicznych
jeszcze
dtugo
Pawła,którego twórczość
bylajakbypomostemw średniowiecze,
(s.Pieszczoch).
Nie można
tu
z dzielAuEustyna
skarbymyś|i
teo|ogicznej
wydobywajace
Zachodnie8o,
róWnież
niewspomnieć,
żecieszący
sięwielkimautorytetem
ojciecKościola
jakimbylAugustyn,
zasĘnąłjako
obrońcawiarywprowadzonych
sporachz pe|a8ianami,
takżez
które przyniosły
mu rozg|osna Wschodzle,choćnie ty|ko,8dyżWa|czy|
Au8ustyna
manicheifmem,
arianizmem
i donatyzmem'
Zresztq
ów geniusfmyśIowy
jaki złymznaczeniu,,,
w dobrym,
bowiem
zdominował
średniowiecze
,,faróWno
szesnastowieczna
reformacjajak i kontrreformacja,
na nowoodkryłyAugustyna,co
przypadło
znamiennym
dokumentem
nam roktemu(2017)upamiętnić
reformację
nazwał
kato|icko-|uterańskim
do komunii,,.
stqdB. B' WarfieId
diaIogo,^rym
,,odkonf|iktu
naukąo Koście|e,,(Tony
triumfemaugustyńskiej
naukio lascenadaugustyńskĘ
,,ostatecznym
Lane).

potężnaliczbadzieŁspośródktórychW.l. Marrou
o geniuszuAugustynaśWiadczy
ldórenajczęściej
ukladasięw pięćgrup:pi5makatechumena
wymienia113najważniejszych,
pismado przyjęcia
(386-387),
pismaod chrztudo przyjęcia
(387-391),
sakry
kapłaństwa
(391-396),
pismado antype|agiańskich
orazpismaod
sporóW(396-412)
bi5kupiej
zaśpośród
tychostatnich
znajduje
siępięćich
antypeIa8iańskich
sporów(412-430),
dfieła
egzegetyczne,
teoIog!czno-do8matyczne,
rodzajóW:pi5mateoIogiczno-poIemiczne,
De doctrinachristiana,pisanew latach396-426.
moraIno-ascetycfne
oraz dziełopastoraIne
paniMarzanny
podjęte8o
ceIowość
w rozprawie
doktorskiej
chcqcprfetousytuować
go z pismegzegetycfnych,
probIemu,
żealtorkazaczerpnęła
K|epackiej
trzebapowiedfieć,
in PsdImos,które
spośródktórychnajobszerniejszym
5ą objaśnienia
Psa|mów- Enorrotiones
przedstawiajĘ
będąceokazjądo
namtekstyhomiIiiwygłaszanych
w latach391-415,
i niepokojów
chy|ącego
sięku
zastosowania
zasadalegorezy,
by pokazać
szeregprobIemóW
dokonać
upadkowi
antyku.D|ate8o
śW'
Augustyn
wychodząc
od PsaImówpróbu.ie
i egzempIifikacji,
wyjaśnienia
reIi8ijnego
dramatuIudzkie8o
bytuprzypomocyanaIizy
np'
Według
ks'sf. Pieszczocha
na kanwietragicznych
wypadkóW
osadzajac
swojeref|eksje
roku410,stwarzajqcych
5pecyficznyk|imattrwo8ii pesymizmuswoichczasów.D|ate8o
jakocelswoichbadańnaukowych,
p. MarzannaKlepacka
idącza
autorkarozprawy
papieźa
Benedykta
zachęcajqcymia
zarazemfascynujacymi
myś|ami
zawańymiw nauczaniu
dzie|eobjośnienio
XV|podjętaprobIemswojejrozpraWYodnaIeziony
W monumenta|nym
Psolmówśw.Au9usiynaodnoszqcychsię do cflowiekaije8o natury,poczqwsfyod
poprzezupadekażdo odkupienia,
na moż|iwości
z równoczesnym
w5kazanjem
stworzenia,
z
nadaIw drodze,choćkorzystajace8o
doskonaIenia
5ięchrfeścijanina,
będącego
s,24-25)'
niezwykłych
środkówda|szegowzrostuduchowe8o(fob.wstęp rozp.a'.,f/,
- Właśnie
jednegoz największych
ojców Kościoła
w taki konteksttematycznyi tok myś|owy
i poprawny
wpisuje5ięp. mgrMarzannaK|epacka,
laczqcw sposób|ogiczny
zachodniego
gdyżchrYstoIo8ia,
metodycznie
wymiarantropoIoglcznY
z trynitarno-chrystoIo8icfnym,
w Duchuswiętymdo ojca,natomiast
ujmujqcją
od stronyBoga,nie możenieprowadzić
przezchrystusa
Iudzkiej
natury,
dfiękiwcie|eniu
sięprzedwieczne8o
słowa,a więcprzyjęciu
prowadfiróWnocześnie
rekapituIację
do człowieka,
stanowiąc
zarazemradykaInq
Augustinus,
DoktorŁaski AureIiu5
teoIoglcznej,
ku którejdro8ęw5kazał
antropoIogii
w swojm
podejmujac
któreBóB objawitjuż
5pojrzenia,
sięhermeneutyczno.teo|ogicznego
i dokonanlu
syntezy,
ukazala
dfie|e,co w sposóbpog|ębionej
anaIizy
stwórczo-odkUpieńcfym
w formie
Doktorantka
w oparciuo najobszerniejsze,
utrzymane
namw rozprawje
popuIarnych
in Psąlmos,czyniĄctopod
homiIliobjaśnienle
PsalmóWczy|iEnorrotiones
chrześcłańskiej
ks.prof' drahab.
okiemznakomite8o
wykładowcy
i znawcystaroźytności
KatedryHistorii
wpisujqc
się W nuń pracnaukowo. badawczych
Dariusza
za8órskiego,
i Patro|ogii
Wydziatu
Teologicznego
UMKW Toruniu.
Kościoła
2, Merytorycznaocena rofprawy
Nigdydosyćpodejmowania
studiumi badańnadjednymz najwybjtniejszych
geniuszy
z ówczesnymi
błędami
zachodnie8o,
któryniety|kopoIemizował
Kościoła

Kościota,
o czym
różnoraki
sposóbchrześcijańskiej
doktrynie
teoIogicznymi,
za8rażającymiW
już wyźej
pżezAutorkętematulozprawy
podjętego
w us}tuowaniu
wspomniano
jużWówcfasnaświet|anego
przez
odnoszacej
5iędo,,probIemu
człowieka,,,
doktorskiej,
osnutychna kanwieJ,ustne8o
Biskupa Hipponyw Iatach391-415,
któryw swychhomi1iach
się poglądóWDoktoraKościoła
Wykładu
PsaImów,,,
co naIeźato
W śWiet|e
zmieniajQcych
przeanaIizować,
by pokazać
zachodniego
a więczinterpretować
l na konieczsyntetyzować,
rzecfywistość
istnienia
b}tuIudzkie8o
wjeBoupadkach
iWz|otach,
co stanowilonieIada
jednej
prob|em
Wnikania
w esseczłowieka,
stworzonego
z
5tronyna Bożyobrazi Boże
podobieństwo,
człowieka
z drugiejzaśskażonego
inaznaczonego,,brzydotq
8rfechu,,;
w swojejgodności,
fapoznającego
najwyżsfedobropoprzezodwróceniesięod
o8ołoconego
stwórcy,aIbojeszczeinaczejmówlacjegoutratę'DIategonie dziwi,iżpodstawowym
przedmiotem
naukowej
ref|eksji
Autorkibylz jednejstronystwórczyakt Bo8a,który
powołuje
bytu
cztowiekaz milości
i dobrocido egfystencji,
czylicztowiekajako WyjĘtkowego
mającegobyćchwałąstwórcy;z dru8iejstronysłabe8oi upadłego,
choćodkupionegoi
przezBo8a-człowieka
wydarzeniom
iśrodkom
Wyslużonym'
oca|one8o
dziękizbawczym
Autorkarozprawypodejmu.iqc
Jednocześnie
trudnytematz fakresuaposteriorycznej
(zapodszeptem
znakomicie
fapewneśW'
Augustyna
antropoIo8iiteoIosicznej,
8o powiqzała
wymiarem,
osadzając
bytIudzkiw
i swojegoPromotora)
z trynitarnochrysto|ogicznym
a jeszcze konkretniejpostawiony
takima nie innymkontekście.
stad prfedmiotrozpravlry,
przezsiebiecel i problempracy,paniMarzannaKlepacka,
przyfastosowaniu
odpowiednich
prowadzonych
w przedmiot
badań,opańychna bazie
metodbadawczych
oraf wniknięciu
Enarrdtiones
in PsdlmosBiskupaHippony,zasługuje
na uznanie,pozwalającprzekonać
do
o obiektYwnej
wańościmerytorycfnejprzedłożonej
recenzentao wewnętrznej5pójności,
a takżeo naukowych
Wa|orach
i kompetencji
Autorki'zresztąpowyż5za
ocenyrozprawy,
przejrzystości
W postacibardzodobrejkonstrukcji
spójność
zostataosiqgnięta
dzięki|o8icznej
nie
badań,zwiazanych
rozprawy
orazgłębokiemu
Wniknięciu
W przedmiotprowadzonych
jakim
jedne8oz czo|owych
przedstawicieIi
patrystyki'
antropo|o8iq
ty|koz aposterioryczną
jej powiązania
jestśw'Augustyn,
stwórczoi ziIustrowania
w kontekście
aIeum!ejętnością
jakbyfazachskoncentrowanych
Wokół:
to w czterech
odkupieńczych
dziełBoga,czyniqc
stworzeniacztowieka(formotio),jelo upadkuldeformotioJ,dokonanegoodkupienia
przy
doskonalości,
|reIormotio
l o|az cz|owieka,który idqcziemskądrogqku chrześcijańskiej
ponowniedialogzerwany
pomocyudzie|anych
przezBogasfcze8ólnych
środków,
nawiqzuje
ze
poprzezswójupadek,powracajqc
do pierwotnejjedności
W mocyDuchaświęte8o
jedności
nawiazania
faktponownego
swoimstwórcąi Panem,co Autorkaoddajepoprzez
p. MarzannyK|epackiej
(u'lo)'5tąddysertacja
stanowiwyczerpujące
studium,
doktorska
całość
rozprawypofauWYdatnieniem
obejmujqce
164stronywydrukukomputerowego'
(s.7-23),,,Wstępu,,
(5.2-3),,Wykazuskrótów',(ss'4-6),bogatej,,BibIiografii,,
,,splsuTreści,,
w językupoIskimi
ia,,(s.157.160)orazdwustreszczeniom
|ss.24-28)i ,,zakończen
przedstawione
(ss.161-164),
w postaci
zawieracrteryjednostki
tematyczne
angielskim
pierwszy(5s.28.78),drugi(5s'79-93),
trzeci(ss.93.104)i cfwańy
czterechrofdziałów:
(ss.105-156).

. ca|ość
wieńczywskazanewyźej,,zakończenie,,,
uwydatniające
nie ty|ko zebranąW
całość
w postaciczterechrozdziałówteolo8icznąnarracjęo człowieku,
Ieczwydobywaz
au8u5tyń5kiego
dzielaEnarrationesin Psolmoswailkiee|ementyfwiQzane ściś|e
z
jakby
pozwalajqcą W czterech
teo|o8iczną
antropo|ogią,
odslonach
ukazać
cztowieka
w jego
osobowo-bibIijnym
u.ięciu,który W sWYmbytowaniupocfąWsfyod stworfenia8o ażpo
upadeki odkupienie,
będąceostatecznym
wypełnieniem
w Trójjedynym
sięczłowieka
Bogu,
by móg|korzystać
W swejziemskiej
pozostaWionych
drodzeze zbawczych
środków
W
jeszcze
Koście|e
ku
Większemu
ucz|owieczaniu
się.
Mającna uwadzemeritumdyseńacji,naIeży
z catąpowagqskonstatować,
iżza
stusznością
Właśnie
takiegoa nie inne8oujęciatreściowe8o
przemawiająnastępujące
racje
ogó|ne:
1) Przedlożona
do ocenypraca,fgodniez dobrzesformulowanym
tematem,
w
postawionego
świet|e
we wstępieproblemu.
stanowisyntetyczno.anaIitycf
na
mono8rafię,
przeprowadzonych
dobrzeosadzonq
w reaIiach
badań.
2) lest to mono8rafia,
któraWedług
Współczesnych
kryteriówbadaWczYch
i
hermeneutycznych,
stanowijedyniezasadnq
drogęjakaobranow oparciuo
. w postacijedne8o
prfebadaną
bazęźródlową:8łóWną
f najwięksfych
dziet
jakim
jest
BiskupaHippony
Enorrotiones
in Psolmosoraz drugorzędnąW postaci
jeszczeinnychaugustyńskich
osią8nięć,
co wYnikazresztqz przeprowadzonych
badań,pofWaIająrych
zastosować
wymiartrynitarno-chrystoIogicfny,
fafnacfony
jak i t.eściowym
tak w ,,spi5ietreści,,,
rozpracowaniu
całości.
3) FundamentaIne
w rozprawie
znaczenieposiadadobrzeprzemyślany
i
opracowanypunk wY,iścia
w postacistosowaniametodycznych
,,za5ad,,
jej ujęcia,
jak i punktdojścia,
odnoszących
się tak do trynitarno-chrysto|ogicznego
co wYnikaz ujęcjaistotycz|owieka,
będącego
w nieustannej
reIacji
do Bo8a
stwarzajacego
czlowieka,,na
swójobrazi swojepodobieństwo,,'
4) Po wnikliwymprzeczytaniu
p. MarzannyKlepackiej,
rorprawydoktorskiej
jestprfekonany,
recenzent
iżjejAutorkachciała
wykazać,
dokumentując
swoje
stwierdzeniatekstamizaczerpniętymi
z ory8inału,
to znaczywyjętymize swojego
podstawowesoźródlajakimsĄ Enorrdtiones
m Psa|mos,napisaneprzez św.
Augustyna
w językułacińskim
orazautorskimi
opracowanjami
wie|uinnych
autoróWpochy|ających
się nad doktrynąchrześcijańską
opartao nauczanie
BiskupaHipponyw Iiczbie
ok. 140-tupozycji,
do czegonależałobyjeszcze
doIiczyć
22 pozycje5ubsydióW(zob,',Bibliogrofio,,,
ss.70-23)'
5) Wresfciena koniectej części
oceny,powiedzieć
naIeźy,
iżAutorkarozprawynie
|ękasiępodejmować
zagadnień
trudnych,
wynikających
z fakturóżnorodnYch
opisów,rozumieńi ujęćbytuIudzkiego
rozpatrywane8o
w kontekście
pojawiajqcych
5ięw starożytnej
epoceróżnorakichb|ędów,z którymi
poIemifowalniezwykły
fi|ozofi teo|o8,jakimbyłżyjącyna przetomielV i V wieku
AureliusAugustinus.

3. Formalnaocenarozprawy
pozwala
przezp' mgrMarzannęK|epacka
Wniknięcie
w treść
rozprawy
napisanej
studium,które_
iżjestona przemyś|anym
i dobrzeź|ódłowo
5konstruowanym
stwierdzić,
_ zostatoujętew czterech
jakjużW poprzedniej
powiedziano
odsłonach,
części
z soba
inte|ektuaIno-erudycyjnego,zespaIającego
Wymagających
od Autorkisporegowysiłku
tot, co boskie,z tym,co Iudzkie,które ||sobór WatykańskiW konstytucjiGoudiumet spes
tym samymAutorkędo zwróceniauwagi
zawar|W dwu słowachihumonodivinis,ob|igujqc
wymiaru
na swoistego
rodzajuau8ustiańskq
antropologię
w postaciinterdyscyplinarnego
pneumatoIogię
z ich
łączącego
z soba:trynito|ogię,chrysto|ogię
i po części
przezwiekiujęciem
zBodniezresztqz obowiązujqcym
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