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RECENZIA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
ks. mgra lic. Wiktora Ostrowskiego
pt. Recepcjapalrys$cznej argunenlacji teologii diwinizacji cdowieka w
nauczaniu św.Jana Pawla II, Toruń 2018' ss. 197.
Rozpr.a*' doktoBk. nrpiśanaw KrtedŻe Hiślońi Kościo|ai Prtro|ogii na wydzir|e
Teologicznym Uniwer$ytetu Mikolaja Kopernika w Toruoiu pod kierunkiem
ks. prof. dre hab. Dańusza Zagórskiego.
Nauczanie Jana Pawła II jest przedmiotem liczrrych opracowĄ które ukazująjego
wklad w rozwój wspołczesnejteologii. w swoim bogatymdorobkuliterackim papieżpoświęcił
talcże wiele

uwagi

temalycę paĘstycznej'

sięgając do

bogactwa zawańego

w pismach ojców Kościołai pisarzy chrześcłanskich.Jan PawełII podęjmowałzagadnienia
anaopologiczne, sięgając do pism autońw wczesrcchrześcijańskich.Jednym z nich jest
zagadnienie przebóstwienia (|heosis' dei1icatio) powołaniaczłowieka do udziału w życiu i
godnościBogą klóre uksŹahowanezostdo w tradycji Kościoławschodniego i Zachodniego.
Koncepcja przebóstwięnia krystalizowała się na drodze doświadczeńa duchowego omz
naśladowania
i pehrieniawoli Bożej.Jestona wciążaktualną ponieważŃazuje obecność
Boga
w człowieku, przehistwiające z nim zjednoczenie omz dar upodabniającystworzenie do
stwórcy. Ponadto recepcja idei diwinizacji możeposiadac zastosowaniepraktycanęw życiu
cbrześcijanina
w wymiarzeżyciaduchowegoi czynnego'
I.

Ocenr temstu pr1rcyi teBatu brdlwczego
Temat recenzowanejrozprały zaqnulowane} ,,Recepcjapatrystycznej argu ehtacji

teologii diwinizacji człoN,ieką
w nauczaniuśy,.Jana PowłaIr' opięrasięna dorobkuliteraclrim
papieżaJanaPawłalI, który !'owstałw ciągu ponad26 lat pełnieniaprzez niego urzędubiskupa
Rzym][ w ę Wstępiedysedacji Doktomntpisze: 'w ostatnichlatachw teologicztych badaniach

naŃowych możnatakżezauważyćna\ł,Iótdo patrystycmegozagadnieniasposobudeifikacji
człowiekączylijego drogi ku przebóstwieniu(..'). Nalężyzauwazyćjednak'żepatTolodzy
zajmujący się Ę kwęstią aby wyjaśniaćwzrrriankowanezagadnienie, z rcguły szukali
odpowiedzi w obszarzenauczaniaktóregośz ojców KościołabądŹpisarza reprezentującego
myślteologiczną KościołaWschodniego'' (s. 5). Dokto.anl przedstawia stan badań nad
polvyższym zagadnieniem i prezenfujemoqlłację, któ.a go skłoniła do napisania pracy:
,pokonując analizy twórczości naukowej nauczania Jana Pawła II w pe|spektywie
patrystycznej,nie natknąłemŚię na pracenaukowe,które ukazyrłaĘbymyślpapieskąz-łączoną
w sposob kompleksoły z problememdiwinizacji człowiekajako partycypacjęw spełnieniu
niezealizowanego za życiapapieskiegopragnienia'którc ów zawarłw słowach:,,K'żdegodnia
dzieje Kościołówi napisać
odczuwam coraz goręśzepragnienie, by ponownie prześtedzić
wleszcie histońę naszej jedności'powracając \,r'ten sposób do czasów' kiedy po śmierci
i zrnaltwychwsraniuParraJezusa Ewangelia rozprzestizeniłasię w najróżnięjszychkultuach
i rozpoczęłasię między nimi niez.vłykleowocna w1miana, któIej świadectwostanowiądziś
jeszcze liturgie Kościołów''(s' 5-ó). wedtug Autora: 'Jeden z takich wsŃlnych elementów
myśliteo|ogicznejczasów patryśycatychdla KościołaWschodu i cbrześcijńskiegoZachodu
papieżdostrzegłw rozwłźzniachna temat przeMstwienia człowiekateologów wschodnich
i zachodnichówczesnych czasow (s. 6).
w celu rozwiązania podjętegoploblemu badawczęgoAutol dyseńacji posłuźrył
się
metodą któĘ charakteryzuje w następującysposób: ,'Autor przedkładanejpracy uważa'
że metoda ana|izy oraz s}'ntetyczneukazanie myśli papieskiej powiązanęj z konkletną
egzemplifikacjąz nauczaniapisarzy wczesnochrześcijanskich'
którą wykorzystałpolski papież
we wzbogaceniu swych rozwaza{ stanowi właściwą
drogę do realizacji zamierzonegocelu
dysertacji'' (s. 7). Doktorant charakteryanjerównież cel rozprawy: ',celem fym jest ukazanię
sposobu i jakościdobierania przez Jana Pawla argumentówz zakresu patrystyki, aby jaśniej
oraz w sposób pogłębiającyswa myślŃazać w nowym stylu drogę diwinizacji człowieka''
(s.7).
Sprawą kluczową w prowadzonych badaniach naukowych są żódła i litęratura.
w ramachpracy Autor poshĘł się zódłami patrystycm}mi. Każdez nich zostałoodniesione
do konkretnegoteksfu nauczania Jana Pawła II. w dysertącji posfużonosię 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, Chromacjuszz 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, IgnacyAntiochenski 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
_1poTycją orygenes_ 13pozycji,
pozycją Meliton z saldes _ 1pozycją Modęstz Jęrozo|iĘrLy
PiotrCĘzolog_lpozycjąPseudo.Epifaniusz_lpozycja'Pseudo-Meliton'lpozycją
sacrąmenttium serąpio'tis, seweńusz z Antiochii _ l pozycją Symeonz Seleucji _ l pozycja'
TęodorzMopsuestii_lpozycja'Ternrlian_7pozycji,TheoteknoszLivias-lpozycja(s.
150-l 8 l )' W bibliografii przedstawionotakze nauczanieJanaPawław przedmiocie(encykliki'
adhonacje' inne żódła papieskiej myślipatrystycznej przedmiotu), nauczanię magisterium
Kościołaoraz literaturę!'omocnicz4 (s. 182.197).Nalery podkreślić,że bibliografia została
sporz4dzonastaraDniei przejrzyście.
Il.

Struktura i oce[s merytorycznr rozprrwy
Rozprawa doktorskaks. mgra lic. wiktora ostrowskiego składasię z tekstu licz4cego

l97 sffon. Dysertacja rczPoez'.La się od W/słępu(s. 5.7)' w któł'm Autor wpiowadza
w tematykęrozprawy doktorskiej. wstęp jest zgodny z za:aĄallt.imetodologii i zasadniczo
zawiera wszys&ie iŚome €l€menty

\łprowadzającecrytelnika w treścdys€rtacji. W mmach

wstępuz pewnością
należałobyprzedstawićbardziej pogłębioneinformacjeDad śanembadań
i uwzględnió pozycje międzparodowe. Dotyczy to zalówno nauczania Jana Pawła Il jak i
zagadnieniaprzebóstwieniaczłowięka.TymczasemAutor ogaliczył się do wanialki o dwóch
opracowaniachDa temat dęifikacji człowieka' kóre ukazałysię w języku polskim. Kolejna
twestią }lóra powinna zostaćFęcyryjniej wyjŃniona we wstępiejest metoda pracy, która
Autor przedstawiłwjednym zdaniu (s. ?,'
Korpus pracy składasię z cztetechrczdzińów' które zostaĘ podzielone na paragrafu.
W pierwszym rozdziale zaĘltułowanym:,,Diwinizacja człowiekaw ujęciu ojców Kościołai
pisarzy wczesnochrześcijańskich''
(s. 8-l7) Autor przedstawiaprzeglądhisońi zbawienia oraz
zagadnienia szczegołowe diwinizacji człowieka w ujęciu ojców Kościola i pisarzy
wczesnochrześcijańskich'
w drugim lozdziale zat'.tułorł'anym:
,,złotazasadapatrystycznaw

argumentacji patrystycznej św.Jana Pawła lI'' G. 18.26) Doktorant Ńazuje implikacje
bezpośrednie
i pośrednie.w trzecim rozdziale zaqltułowan)m:,,Droga humanizacji Boga w
argumentacjipaEystycznejśw.Jana PawłaII'' (s. 27-ó0) Autor przedstawiawyjasnieniesensu
wcielenia i odkupieniaz uwzględnieńem rozważańpapieskichumotywo\ł'anych
algumęntacją
zAczęrpnięą z pisrn pisarzy starochrześcijariskich'w czwartym rozdziale zaq4ułowanym:
''Droga deifikacji czlowieka w argumentacjipatystycznejśw.Jana PawłaII,' (s. ól.139)
DoktoEnt prezenfujepropozycjewejściaczłowiekana drogęprzebóstwieniaprzez ohvarciesię
na wspóĘracę z Bogiem, która w naucfĄniu papieżaPolaka jest argumentowanatekstami
ojców Kościołai pisaĘf patrystycalych. Praca zostałauwieńczona Zakończeniem(s. |40.
141).Na końcu dysertacjianajdująsię: steszczeniew języku polskim i angielskim(s. l42l45)' a!ęks statystykizbiorczej papieskich cytacji patrystycatych (s. 146)' wykaz skótów (s.
147-149)orazbibliogmfia(s. 150-197).
Praca doktorska stanowi sfudium dojrzałę'opaltę na źńdłach.Kompozycja pracy jest
zasadniczo logiczna i prz€jrzysta. Tematy główne i uzupełniającezostały prawidłowo
wyodrębnionęi zat}'tułowane.Kompozycja wskazującana logiczne podporz4dkowanietez
głównychi uzupełniajqcychtematowidyseńacji.
w qm miejscu należyzwTócićuwagęma pewnękwestie o charakterzemer}.1orycznym.
Zdaniem recenzenta we wstępie dysenacji powinien zostąć sprec}zowany termin
.'diwinizacja''. ponięważW języku polskim posiada on wiete znaczeń, a co za Ęymidzie jest
różnie interyIetowany. Na początku I rozdziafu Autor wymienia dziewięciu autorów
patrystycznych'którzy zajmowali się rematyĘ przebóświeniaczłowieka(s. 9). w tym miejscu
należałoby
w odpowiednimprzypisie odwołaćsię to ffiła tej informacji i podacnajważniejsze
dzieławynienionych autorów'
zdanięm recęnzentarozdziałI pt: ',Diwinizacja cfowieka w ujęciu ojców Kościołai
pisafry chżęścijaliskich,''|iczący l0 mógłby zostaćposzerzony.opracowując to zagadnienie
Doktorant powołuje się zaledwie na kilka źrodełi litelaturę przedmiofu. Brakuje w tym
rozdziale innych op.aco\łali polskich. Zabrakło oplYlcowańw tej kwestii tak anaczących
patologów jak Fof. Bogdan Czesz czy prof, Jal fe|azrry Qnr' fęIazny I' w., Patrys|ycfna
dol*yn o powołaniuczlowieką do 1|d2it1łu
w 4)ciu i godnościBogą' Rolą Dl|cha świętego'
TPatI 3 (2006)' s. 57-83). w .amach tęgo rozdziałunależałobyt*azać szerzej zagadnielie
diwinizacji cżowieka w ręfleksji autońw staroż]'tnycb.Dlugi rozdzid p1:.,ZłotA zasada
paĘstyczna'' w argumentacjipatrystyczrręjśw'Jana PawłaII'' podobni€ jak pięrwszy nięjęst
proporcjonalnydo pozostałychrczdziałów. zdaniem recenzentanależałobyrovnież wyjŃrić

lermin ,,ztota zasada patrystyczDa'',który zoslał u,j}ty w tytule II rozdziafu w szęlszym
kontekścieteologicalym. Ponadto należałobywyja.śnić'skąd to sfomrułowaniepochodzi.
Kolejna kwestia dotyczy wprowadzeńdo roz'dzjŃów. o i|e rozAzjałyI' lI, lv poprzędzoneĘ
zwięzłymskładającymsię z kilu zdń wprowadzeniem,to lozdział I[l posiadawprowadzenie'
składającesię z dwóch stron.Należałobyz^chowaćw tym w}?adku odpowiednieproporcje.
Rozpmwa doktorska ks. mgra lic. wiktora ostowskiego ma charakter źródłowy.
NaleĄ podkeślić' że w ramach badań Auto! z$omedził i przeanalizowałspory materiał
:iródlowy. AnAliza tych tektów prowadziją 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
powstałoopracowanie poświęconetej 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.Należrypodkreślić,że

atutempracyjest taki jej niezwykle dostępnaforma podawcza.Autor w sposóbjasny' prosty
i komunikat}'łny,a zarazemkompetentnyi rzeczowy relacjonujeomawianetreści.rezygnując
z tak ulubionej przez wielu wspri'lczesnychbadrczy zawi|ej terminologii. Pracę cz}.ta się
dobrze. Dokto.ant posługujesię naukowym stylem, co uwidacania się w konstruktywnym
formułowaniumyśli.Pomimo troski o poprawność
ędytoNką w dyseńacji możnaznalęźókilka
błędów'potknięc śylistycmych czy błędówlitęrowych. zdaniem recenzentaw opracowaniu
naukowympowiDnounikaćsię pisaniaw 1 os. l. poj. (s. 5). Terminy łacńske winny być pisane
kurs}rłą(zob. s' 12).
IV.

Kwestie do dyskusji
A.ktualnai ważraproblematykapodjętaw ramachdysertacjiskłaniado dalszejdyskusji.

Dlatego proszęDoktoralta' aby w}Taziłswojąopinię w naśępującychkweśiach:
- Pięlwsza dotyczy zagadlienia pruebóstwienia (rlreosir) w Kościele Wschodnim i
(deifrc.,rio)w KościeleZachodnim.Jakie są podstawoweróżnice i wspólne elementyw

koncepcji ręplezentowanew tndycji wschodniej(Ireneuszz Lyonu, Baryli wielki' Atanazy'
Maksym wyanawczĄ Jan chryzostom, Grzegorz z Nazjalzu) i tradycji zachodniej(Cypńan z
Kartaginy' Hilary z Poitiers, Amblożry,Augustyn).
- Jednym z najważniejszychtekstów biblijnych. który jęst aódłem interyretacji
teologicatych w kwestii /łeosi.'człowiekadla pisarzy staroz}tnychsą słowaKsięgi Rodzaju:
,r'Ą.wrcsfcię rzekłBóg: <Uczyrtny cżowieka na Nasz obraz, podobnegoNam. Niech panuje
nad rybami morskimi, nad ptact\łęmpowiętrznym,nad bydłem,nad ziemią i nad wszystkimi
zwierzętamipełzającymipo ziemi|'' (Rdf l' 2ó). czy w nauczaniuJana Pawłall znajdujemy
refleksjeteologicznena tematobmzu i podobieństwa?
v.

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

rozwój refleksji dotyczącejtematyki ręcepcji patrystycznejalgumentacji teo]ogii diwiniuacji
człowiekaw nauczaniuJanaPawłaII. Praca doktorskajestźńdłowa'obficie udokumentowana
w przypisachtekstamifudlowymi' więc nie burzy płynności
narracji.w sumie więc powyższa
dyseńacjastanowi cenny wkładw badanianad podjęĘ problematyką.
wymienione powyżej uwagi w niczym nie ostabiają wańości męry,torycznej
pżedstawionejdysertacji.Traktowacje nalezy raczej,jako swoisle dopowiedzeniai pytania
skierowanedo Doktoranta.Cały, bowiem problem zawańy w pracy opisany zostałrzeteklię,
aozumiale i wyczeryująco'
PrzedslawionaTozprawązarówno w sensiemer,'torycznymjak i teżformalnymspehria
wszystkie wymagania stawianępracom doktorskim' dlatego wnioskuję do Rady Wydziału
Teologicanego Uniwe$}'tetu Mikołaja Kopemika w Toluniu, aby ta dysertacja stanowiła
podstawędo dalszych etaŃw przewodu doktonkiego celem nadaniaks. mgr lic. wiktorowi
osbowskiemu Śopnia naŃowego nauk teologicznych.
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