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RECENZIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

ks. mgra lic. Wiktora Ostrowskiego

pt. Recepcja palrys$cznej argunenlacji teologii diwinizacji cdowieka w
nauczaniu św. Jana Pawla II, Toruń 2018' ss. 197.

Rozpr.a*' doktoBk. nrpiśana w KrtedŻe Hiślońi Kościo|a i Prtro|ogii na wydzir|e
Teologicznym Uniwer$ytetu Mikolaja Kopernika w Toruoiu pod kierunkiem

ks. prof. dre hab. Dańusza Zagórskiego.

Nauczanie Jana Pawła II jest przedmiotem liczrrych opracowĄ które ukazują jego

wklad w rozwój wspołczesnej teologii. w swoim bogatym dorobku literackim papież poświęcił

talcże wiele uwagi temalycę paĘstycznej' sięgając do bogactwa zawańego

w pismach ojców Kościoła i pisarzy chrześcłanskich. Jan Paweł II podęjmował zagadnienia

anaopologiczne, sięgając do pism autońw wczesrcchrześcijańskich. Jednym z nich jest

zagadnienie przebóstwienia (|heosis' dei1icatio) powołania człowieka do udziału w życiu i

godności Bogą klóre uksŹahowane zostdo w tradycji Kościoła wschodniego i Zachodniego.

Koncepcja przebóstwięnia krystalizowała się na drodze doświadczeńa duchowego omz

naśladowania i pehrienia woli Bożej. Jest ona wciąż aktualną ponieważ Ńazuje obecność Boga

w człowieku, przehistwiające z nim zjednoczenie omz dar upodabniający stworzenie do

stwórcy. Ponadto recepcja idei diwinizacji może posiadac zastosowanie praktycanę w życiu

cbrześcijanina w wymiarze życia duchowego i czynnego'

I. Ocenr temstu pr1rcy i teBatu brdlwczego

Temat recenzowanej rozprały zaqnulowane} ,,Recepcja patrystycznej argu ehtacji

teologii diwinizacji człoN,ieką w nauczaniu śy,. Jana Powła Ir' opięrasię na dorobku literaclrim

papieża Jana Pawła lI, który !'owstał w ciągu ponad 26 lat pełnienia przez niego urzędu biskupa

Rzym][ w ę Wstępie dysedacj i Doktomnt pisze: 'w ostatnich latach w teologicztych badaniach



naŃowych można także zauważyć na\ł,Iót do patrystycmego zagadnienia sposobu deifikacji

człowieką czylijego drogi ku przebóstwieniu (..'). Nalęży zauwazyć jednak' że patTolodzy

zajmujący się Ę kwęstią aby wyjaśniać wzrrriankowane zagadnienie, z rcguły szukali

odpowiedzi w obszarze nauczania któregoś z ojców Kościoła bądŹ pisarza reprezentującego

myśl teologiczną Kościoła Wschodniego'' (s. 5). Dokto.anl przedstawia stan badań nad

polvyższym zagadnieniem i prezenfuje moqlłację, któ.a go skłoniła do napisania pracy:

,pokonując analizy twórczości naukowej nauczania Jana Pawła II w pe|spektywie

patrystycznej, nie natknąłem Śię na prace naukowe, które ukazyrłaĘby myśl papieską z-łączoną

w sposob kompleksoły z problemem diwinizacji człowieka jako partycypację w spełnieniu

niezealizowanego za życia papieskiego pragnienia' którc ów zawarł w słowach: ,,K'żdego dnia

odczuwam coraz goręśze pragnienie, by ponownie prześtedzić dzieje Kościołów i napisać

wleszcie histońę naszej jedności' powracając \,r' ten sposób do czasów' kiedy po śmierci

i zrnaltwychwsraniu Parra Jezusa Ewangelia rozprzestizeniła się w najróżnięjszych kultuach

i rozpoczęła się między nimi niez.vłykle owocna w1miana, któIej świadectwo stanowią dziś

jeszcze liturgie Kościołów'' (s' 5-ó). wedtug Autora: 'Jeden z takich wsŃlnych elementów

myśli teo|ogicznej czasów patryśycatych dla Kościoła Wschodu i cbrześcijńskiego Zachodu

papież dostrzegł w rozwłźzniach na temat przeMstwienia człowieka teologów wschodnich

i zachodnich ówczesnych czasow (s. 6).

w celu rozwiązania podjętego ploblemu badawczęgo Autol dyseńacji posłuźrył się

metodą któĘ charakteryzuje w następujący sposób: ,'Autor przedkładanej pracy uważa'

że metoda ana|izy oraz s}'ntetyczne ukazanie myśli papieskiej powiązanęj z konkletną

egzemplifikacją z nauczania pisarzy wczesnochrześcijanskich' którą wykorzystał polski papież

we wzbogaceniu swych rozwaza{ stanowi właściwą drogę do realizacji zamierzonego celu

dysertacji'' (s. 7). Doktorant charakteryanje również cel rozprawy: ',celem fym jest ukazanię

sposobu i jakości dobierania przez Jana Pawla argumentów z zakresu patrystyki, aby jaśniej

oraz w sposób pogłębiający swa myśl Ńazać w nowym stylu drogę diwinizacji człowieka''

(s.7).

Sprawą kluczową w prowadzonych badaniach naukowych są żódła i litęratura.

w ramach pracy Autor poshĘł się zódłami patrystycm}mi. Każde z nich zostało odniesione

do konkretnego teksfu nauczania Jana Pawła II. w dysertącji posfużono się następującymi

tekstami aódłowymi: Acta ss. saturnini, św. Ambroźry _ 23 pozycje' Anafora śt. Bazylego'

k]drzej z kery _ 2 pozycje, Alałnzy A|eksandryjski _ 3 pozycje' Augustyn _ 82 wzycje'

Bazyli Wielki - 22 pozycje, Beda Czcigodny - I pozycja, Chromacjusz z Akwilei - I pozycja,



Cypńan z Kartaginy _ l l pozycji' Cyryl Aleksandryjski _ 3 pozycje' Cyryl Jerozolimski _

3 pozyĄe' Didache, Didąscalią Apostoloru,,,, Efrem syryjczyk _ | pozyclŁ Epifaniuv z

Salaminy _ l pozycją Gęrman z Konstantynopo|a _ 4 wzyaję, cę€gorz cudotwórca _ 1

pozycja" Grngoz.V.lielki _ 5 pozycji' Grz e Eorz zNĄaizJ., _ 7 wzycji' Grzegorz z Nyssy _ 4

pozycje, Hie.onim - 2 pozycje, Hilary z Poitiers - 2 pozycje, Ignacy Antiochenski 9 pozycji,

Ildefons z Toledo'2 pozycj., keneusz z Lyonu _ 4ó pozycji' Jakub z sarug _ l pozycja' Jan

chryzostom _ 11 pozycji, Jan Danasceński _ 5 pozycji, Jan Kasjan _ l p'o,ycją Justyn _ 3

ynrycje, Kanon paschalrry, Klemens Rzymski - 2 pozycje, Leon Wielki - 5 pzycji, List

Banaby, List do DioEeneta, Liturgią ś|4. Jana złoto stego'Mokały _ l pozycja' Maksym - l

pozycją Meliton z saldes _ 1 pozycją Modęst z Jęrozo|iĘrLy _1poTycją orygenes _ 13 pozycji,

PiotrCĘzolog_lpozycjąPseudo.Epifaniusz_lpozycja'Pseudo-Meliton'lpozycją

sacrąmenttium serąpio'tis, seweńusz z Antiochii _ l pozycją Symeon z Seleucji _ l pozycja'

TęodorzMopsuestii_lpozycja'Ternrlian_7pozycji,TheoteknoszLivias-lpozycja(s.

1 50- l 8 l )' W bibliografii przedstawiono takze nauczanie Jana Pawła w przedmiocie (encykliki'

adhonacje' inne żódła papieskiej myśli patrystycznej przedmiotu), nauczanię magisterium

Kościoła oraz literaturę !'omocnicz4 (s. 182.197). Nalery podkreślić, że bibliografia została

sporz4dzona staraDnie i przejrzyście.

Il. Struktura i oce[s merytorycznr rozprrwy

Rozprawa doktorska ks. mgra lic. wiktora ostrowskiego składa się z tekstu licz4cego

l97 sffon. Dysertacja rczPoez'.La się od W/słępu (s. 5.7)' w któł'm Autor wpiowadza

w tematykę rozprawy doktorskiej. wstęp jest zgodny z za:aĄallt.i metodologii i zasadniczo

zawiera wszys&ie iŚome €l€menty \łprowadzające crytelnika w treśc dys€rtacji. W mmach

wstępu z pewnością należałoby przedstawić bardziej pogłębione informacje Dad śanem badań

i uwzględnió pozycje międzparodowe. Dotyczy to zalówno nauczania Jana Pawła Il jak i

zagadnienia przebóstwienia człowięka. Tymczasem Autor ogaliczył się do wanialki o dwóch

opracowaniach Da temat dęifikacji człowieka' kóre ukazały się w języku polskim. Kolejna

twestią }lóra powinna zostać Fęcyryjniej wyjŃniona we wstępie jest metoda pracy, która

Autor przedstawił wjednym zdaniu (s. ?,'

Korpus pracy składa się z cztetech rczdzińów' które zostaĘ podzielone na paragrafu.

W pierwszym rozdziale zaĘltułowanym: ,,Diwinizacja człowieka w ujęciu ojców Kościoła i

pisarzy wczesnochrześcijańskich'' (s. 8-l7) Autor przedstawia przegląd hisońi zbawienia oraz

zagadnienia szczegołowe diwinizacji człowieka w ujęciu ojców Kościola i pisarzy

wczesnochrześcijańskich' w drugim lozdziale zat'.tułorł'anym: ,,złota zasada patrystyczna w



argumentacji patrystycznej św. Jana Pawła lI'' G. 18.26) Doktorant Ńazuje implikacje

bezpośrednie i pośrednie. w trzecim rozdziale zaqltułowan)m: ,,Droga humanizacji Boga w

argumentacji paEystycznej św. Jana Pawła II'' (s. 27-ó0) Autor przedstawia wyjasnienie sensu

wcielenia i odkupienia z uwzględnieńem rozważań papieskich umotywo\ł'anych algumęntacją

zAczęrpnięą z pisrn pisarzy starochrześcijariskich' w czwartym rozdziale zaq4ułowanym:

''Droga deifikacji czlowieka w argumentacji patystycznej św. Jana Pawła II,' (s. ól.139)

DoktoEnt prezenfuje propozycje wejścia człowieka na drogę przebóstwienia przez ohvarcie się

na wspóĘracę z Bogiem, która w naucfĄniu papieża Polaka jest argumentowana tekstami

ojców Kościoła i pisaĘf patrystycalych. Praca została uwieńczona Zakończeniem (s. |40.

141). Na końcu dysertacji anajdują się: steszczenie w języku polskim i angielskim (s. l42-

l45)' a!ęks statystyki zbiorczej papieskich cytacji patrystycatych (s. 146)' wykaz skótów (s.

147-149) oraz bibliogmfia (s. 150-197).

Praca doktorska stanowi sfudium dojrzałę' opaltę na źńdłach. Kompozycja pracy jest

zasadniczo logiczna i prz€jrzysta. Tematy główne i uzupełniające zostały prawidłowo

wyodrębnionę i zat}'tułowane. Kompozycja wskazująca na logiczne podporz4dkowanie tez

głównych i uzupełniajqcych tematowi dyseńacji.

w qm miejscu należy zwTócić uwagę ma pewnę kwestie o charakterze mer}.1orycznym.

Zdaniem recenzenta we wstępie dysenacji powinien zostąć sprec}zowany termin

.'diwinizacja''. ponięważ W języku polskim posiada on wiete znaczeń, a co za Ęym idzie jest

różnie interyIetowany. Na początku I rozdziafu Autor wymienia dziewięciu autorów

patrystycznych' którzy zajmowali się rematyĘ przebóświenia człowieka (s. 9). w tym miejscu

należałoby w odpowiednim przypisie odwołać się to ffiła tej informacji i podac najważniejsze

dzieła wynienionych autorów'

zdanięm recęnzenta rozdział I pt: ',Diwinizacja cfowieka w ujęciu ojców Kościoła i

pisafry chżęścijaliskich,'' |iczący l0 mógłby zostać poszerzony. opracowując to zagadnienie

Doktorant powołuje się zaledwie na kilka źrodeł i litelaturę przedmiofu. Brakuje w tym

rozdziale innych op.aco\łali polskich. Zabrakło oplYlcowań w tej kwestii tak anaczących

patologów jak Fof. Bogdan Czesz czy prof, Jal fe|azrry Qnr' fęIazny I' w., Patrys|ycfna

dol*yn o powołaniu czlowieką do 1|d2it1łu w 4)ciu i godności Bogą' Rolą Dl|cha świętego'

TPatI 3 (2006)' s. 57-83). w .amach tęgo rozdziału należałoby t*azać szerzej zagadnielie

diwinizacji cżowieka w ręfleksji autońw staroż]'tnycb. Dlugi rozdzid p1:. ,ZłotA zasada

paĘstyczna'' w argumentacji patrystyczrręj św' Jana Pawła II'' podobni€ jak pięrwszy nię jęst

proporcjonalny do pozostałych rczdziałów. zdaniem recenzenta należałoby rovnież wyjŃrić



lermin ,,ztota zasada patrystyczDa'', który zoslał u,j}ty w tytule II rozdziafu w szęlszym

kontekście teologicalym. Ponadto należałoby wyja.śnić' skąd to sfomrułowanie pochodzi.

Kolejna kwestia dotyczy wprowadzeń do roz'dzjŃów. o i|e rozAzjały I' lI, lv poprzędzone Ę

zwięzłym składającym się z kilu zdń wprowadzeniem, to lozdział I[l posiada wprowadzenie'

składające się z dwóch stron. Należałoby z^chować w tym w}?adku odpowiednie proporcje.

Rozpmwa doktorska ks. mgra lic. wiktora ostowskiego ma charakter źródłowy.

NaleĄ podkeślić' że w ramach badań Auto! z$omedził i przeanalizował spory materiał

:iródlowy. AnAliza tych tektów prowadzi ją do właściwych konkluzji i |ogicaej syntezy.

osiągnieciem mer}torycznym pracy j€ś opracowanie zagadnienia recepcji

patrystycznej algumentacji diwinizacji cżowieka w nauczaąiu Jana Pawła II, które jest

niewątp|iwie nowatoNkie i stanowi cenny wkład w badania nad powyższą tem8tyką

Postawiony we wstępię problem badawcry został aealizowany w ko|ejnych czterccb

rozdziałach' Dyseńacja stanowi pewnego rodzaju nowe ujęcie' poniewaz dotychczas nie

powstało opracowanie poświęcone tej tematyce. Powyższa dysertacja zasfuguje na uwagę

ńwnieżL z tego powodu, że w)pęhria pewnego lodzaju lŃę w badaniach nad podjęĘ

problęmatyką !a gruncie polskim.

IIL Ocem formalDs pracy

od strony metodologicznej i formalnej praca jest poprawna. Należry podkreślić, że

atutem pracy jest taki jej niezwykle dostępna forma podawcza. Autor w sposób jasny' prosty

i komunikat}'łny, a zarazem kompetentny i rzeczowy relacjonuje omawiane treści. rezygnując

z tak ulubionej przez wielu wspri'lczesnych badrczy zawi|ej terminologii. Pracę cz}.ta się

dobrze. Dokto.ant posługuje się naukowym stylem, co uwidacania się w konstruktywnym

formułowaniu myśli. Pomimo troski o poprawność ędytoNką w dyseńacji można znalęźó kilka

błędów' potknięc śylistycmych czy błędów litęrowych. zdaniem recenzenta w opracowaniu

naukowym powiDno unikać się pisania w 1 os. l. poj. (s. 5). Terminy łacńske winny być pisane

kurs}rłą (zob. s' 12).

IV. Kwestie do dyskusji

A.ktualna i ważra problematyka podjęta w ramach dysertacji skłania do dalszej dyskusji.

Dlatego proszę Doktoralta' aby w}Taził swoją opinię w naśępujących kweśiach:

- Pięlwsza dotyczy zagadlienia pruebóstwienia (rlreosir) w Kościele Wschodnim i

(deifrc.,rio) w Kościele Zachodnim. Jakie są podstawowe różnice i wspólne elementy w



koncepcji ręplezentowane w tndycji wschodniej (Ireneusz z Lyonu, Baryli wielki' Atanazy'

Maksym wyanawczĄ Jan chryzostom, Grzegorz z Nazjalzu) i tradycji zachodniej (Cypńan z

Kartaginy' Hilary z Poitiers, Amblożry, Augustyn).

- Jednym z najważniejszych tekstów biblijnych. który jęst aódłem interyretacji

teologicatych w kwestii /łeosi.' człowieka dla pisarzy staroz}tnych są słowa Księgi Rodzaju:

,r'Ą. wrcsfcię rzekł Bóg: <Uczyrtny cżowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje

nad rybami morskimi, nad ptact\łęm powiętrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi

zwierzętami pełzającymi po ziemi|'' (Rdf l' 2ó). czy w nauczaniu Jana Pawła ll znajdujemy

refleksje teologiczne na temat obmzu i podobieństwa?

v. wlioski końcowe

Rozprawa doktorska ks. mgra lic. wiktora ostrowskiego wnosi -auczący wkład w

rozwój refleksji dotyczącej tematyki ręcepcji patrystycznej algumentacji teo]ogii diwiniuacji

człowieka w nauczaniu Jana Pawła II. Praca doktorskajest źńdłowa' obficie udokumentowana

w przypisach tekstami fudlowymi' więc nie burzy płynności narracji. w sumie więc powyższa

dyseńacja stanowi cenny wkład w badania nad podjęĘ problematyką.

wymienione powyżej uwagi w niczym nie ostabiają wańości męry,torycznej

pżedstawionej dysertacji. Traktowac je nalezy raczej, jako swoisle dopowiedzenia i pytania

skierowane do Doktoranta. Cały, bowiem problem zawańy w pracy opisany został rzeteklię,

aozumiale i wyczeryuj ąco'

Przedslawiona Tozprawą zarówno w sensie mer,'torycznym jak i też formalnym spehria

wszystkie wymagania stawianę pracom doktorskim' dlatego wnioskuję do Rady Wydziału

Teologicanego Uniwe$}'tetu Mikołaja Kopemika w Toluniu, aby ta dysertacja stanowiła

podstawę do dalszych etaŃw przewodu doktonkiego celem nadania ks. mgr lic. wiktorowi

osbowskiemu Śopnia naŃowego nauk teologicznych.

"rs Vro).X- V,&roz
ks' prof' UAM dr hab. Michał Kieling $

Kalisz, dnia 25 stycania 20 I 9r.


