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Wprowadzenie
Prace naukowemającena celu zbadaniewpĘrłu ojców Kościołana myślwspółczesnych
teologówsą niezmierniecenne,ważnei potrzebne'Z jednej stronypotwięrdzająw sposób
pogłębionyi metodycznyaktualność
na
wczesnochrześcijańskiej
myśli,z drugiejwskazLtją
kluczowę,obok biblijnych, inspiracjeautorów żyjącychw naszych czasach.Dzięki temu
,,Tladycja''nie zostajezredukowanado kategoriihistorycznych,ale ukazujeswą niezwykłą
znaczęnięd|a Kościołaoraz rozumieniajego natury,misji i
żywotność
i fundamęntalnę
pżcsłania'
Integralnym
tej Tradycjijestnauczaniepapieskie'w przypadkuśw.JanaPawłaII
elęmęntem
mamydo czynieniaz dziedzictwemniezwyklebogatym,przckazywanymprzezponad26 lat.
Przebadanietego dziedzictwapod kątem patrystycmychinspiracji dotycfącyc|rszcrokicj
wyzwaniemniezwykleanrbitnyn,zarównoze rvzględu
tematykiprzębóstwięnia
człowiekajęst
na obfitośćmateńałówźródłowychi litelafury przedmiofu,jak również na złożoność
zagadnienia,którę ognisku,jęw sobie więlę szczegółowyclrdziedzin teologicznych'Tego
ambitnegozadaniapodjął5ię ks. mgr lic' wiktor oshowski, autordysertacjizat}tułowanęj:
,,Ręcępcjapatrystycznejargumentacjiteologii diwinizacji człowiekaw nauczaniuśw'Jana
PawłaII','

I.

Temat badarYczy
Tenat badawczy dyseltacji jest zasadny i sformułoB.anyw sposób klalowny.

nlyślidotyczącej
?roblemem,któregorozlviązaniapodjąłsię autoljest lecepcjapatrystycznej
teologiiprzebóst[.jeniarv nauczaniuśw'Jana PawłaII. Ks- osfuowskiwe wstępiesłusznię
przez Papieża,,wspólnychelementów
za!waży|,ż'etematykata jest jednym z dostrzeżonych
Zachodu''
myśliteologiczne.j
czasówpatrystycznych
dla Kościoła
Wschoduichrześcijailskiego
(s.6)' Podkeślił,
pmcy badawczejna tentemat.Faktycznie
żeblak do tej pory komp]eksowej
większość
dotychczasowychpub]ikac.ji1nachamktersfudjólv patrologicznychdotyczących
albozajmujeobszarteologiiduchorvości,
rozunrienla
/lreosuu poszczególnychojców Kościoła
opisującejuświęcenieczłorvieka.Rozprawa ks. ostrowskiego jest nalomiast studiun
porównawczyl,n
nyślipatrystycznej
z nauczaniemśw.JanaPawłaII. Potrzebatakiegoujęciai
jego znaczenienie ulegajqwąĘliwości,gdyźna ono swojąwaltośćzarówno dla teologii
jak równieżdla duchorvości.
dogmatycfneji historiilozwoju myślichŹęścUańskiej.
Pewną wąĘliwośćbudzić może naton ast użyty w t}tule rozprawy saDl (enniLr
Autor użI]va
a takfę pojawiającesię cfęstow lozprawiepojęcic,,dcifikacja,'.
,'diwinizacja'',
lych terminów zamiennie,stwierdza'jąc
we wprowadzcniudo rozdziałnI' że są to słowa
(s' ź3)'
Wydajesię,żew kontekścic
staroż)tnych
synoni]nicznc
oznaczającc.,przcbóstrvicnic''
rvierzeńpogańskichi rzymskiejpraktyki,.ubóstwiania''
cesaiza czyli przyznawaniamr.rboskiej
godności,lepiej byłoby użyć w tytule dysertacjipolskicgo słowa ''przebóstwienie'',a
wyjaśnieniu
stosowanej
lerminologiipoświęcić
odrębnyparagraf'
.

ProblemaĘka, struktura, źródłai mctodabadawczarozprarvy
Dysęrtacjadoktorska ks. mgra lic. Wiktora ostrowskicgo w rversji drukorvanej

części:
spis treści(s. 2obejmde l97 stion fomatu A4. Na tę liczbęskładają
się następujące
wjęzykaclr
4),wstęp(s' 5-7),czteryrozdziały(s.8-139),zakoliczcnic(S.l40.l4l ), streszczenie
polskimi angielskim(s. 142-145),
aneks:statystyka
zbiorczapapieskichcytacjipatrystycznych
(s. l46),wykazskótów (s' 147-149)'
bibliografia
G' l50-l97).
wstęp prawidłowozarysolvujetęnatykęi slruktuę lozplawy doktorskiej'Zawiera
w
niezbędneelenentyi jest zasadniczozgodnyz zasadamimętodoIo8ii'Autor charaktcryzuJc
źródłowyipodkleślablak gruntownychopracowańtenlatu,którego
sposóbogólny nratęriał
anaiizysię pod.jął'
Pośrednio
wskazujena olYginalność
i potrzebępodjętychbadań'mających
na nauczanieśw'JanaPawłaII' Ten cel samautor
na celu$Tkazaniewpł1rtuojców Kościoła
w1rażaw sposób następujący:
,,ukazaniesposobuijakościdobieraniaprzez Jana Pau'łaII
swą yślukazaćw
argumentówz zakresupatrystyki,abyjaśniejorazw sposóbpogłębiający

(s.7).Jakodlogędo osiąg11ięcia
tegocelunatoniast
nowymstyludrogędiwinizacjiczłowieka''
Doktoralltpżyjąłmetodę,,analizyolaz sFtetyczne ukazaniemyś]jpapjęskiejpowiązanejz
którą wykolzystał
konketną egzemplifikacjąz nauczaniapisalzy wczesnocfuześcijańskich,
polskipapicżwe wzbogacanius$ych lozważali''G. 7)'
Na podstawiezac''towanychtu dwóch zdań ze W,stępu
|nożnashvierdzić,że autor
p.acy. wydaje się
metodologiczne
dysertacjistala się bardzo dokładnję
wyjaśnić
założenia
jednak,że niekiedy gubi się nieco w zawiłościach
konstruowanychprzez siebie zdań, co
przekazu(rł'ięcej
niniejszej
niestetyzaciemniajasność
o językui stylupfacyw ocenieformalne.j
recenzji)' Ponadto zbyt pobieżniepotraktowanejest pruedstawieniestanu badań nad
zagadnienięmprzebóstwięnia(autor ogranicfa się do rvskazaniazaledwie drvóch prac
naukorvych
w językupolskin)'
Zasadnczą częśćdysertacjistanowiącztery rozdziałypodzielonena paragrafyi
podparagraĄ/.
i
Piertvszy rozdziałzatytułowany
',Diwinizacjaczłowiekaw ujęciu ojców Kościoła
(s' 8.l7) nla na celu ukazanic historii koncępcji
pisarzy wczesnochrześcłańskich''
przcbóstwienia w

pięrwszych wiekach chrześcijaństwa.Autor wynrienił pisarzy

wskazałna wplyw grcckicj
rvczesnoclrrześcijańskiclr
zajmującyclr
się szczcgólnjctątęmatyką.
koncępcjiwychowania,której celembyłouzyskaniepodobieństwa
do bóstwa,olaz na wkład
tcmatu.Na podstawie
rosyjskiejfilozofii i teologiiXIX i XX wieku w usysternatyzowanic
podziałutrcści'dokonancgow tym .ozdzia7c'moznazroztlniećzałożenia
badawczc,których
ks. ostrowski nię przedstawiłdosyć wyraźnie\|e ll/stępie'Tcologię diwinizacji ująłon
mianowicie bardzo szeroko' obejlnującnią temat przcbóstwięniaczłowieka w sensie
(tzw'drogaoddolna).Tapienvsza
obiektywnym(tzB'.drogaodgórna)i\\.sensiesubiektywnym
dioga to całęzbawczedzie|o,począwszyod st$'oŹeniaczłowiekana obraz i podobielistwo
Kościołaaźpo pełną
Boi.e,poprzcz odkupieniedokonanerv chrystusięi rolę uświęca.jącą
człowiekana Bożc
realizac.ję
celu w życiuwiecznym;ta druga to sze'okopojętaodpowiedź
i ambitnegozadaniapodjął
rvezwanie.
Takie ujęciewyraźnicświadczy
o ty]n,jak poważnego
się autor dyscńacji' Stara się mianowicie uczynić z tematyki przcbóstwieniJ s\oistą
praca
się właściwie
wszystkiedziałyteologii.W konsekrvencji
''soczewkę'',w L1órejzbiega.ją
opracorvania
badanejtematyki'niż głębokieji
ma bardziejchalaktersyntezyi całościowego
precyzyjnejanalizy wąskiegoZagadnienia'Jużna pocfątkuswojejrozprawyks. ostrowski,
powołując
sięna badaniawybitnychpolskichpatrologówo. ZdzisławaKłasa i ks' Alkadiusza
Źadko postugiwali
Noconia,słuszniezauważa,że,,ojcowiei pisarzewczesnochrześcijańscy
powstrzymywalisiętakżeprzedpodawaniendokładne.j
definicji
sięterminemp/'eóóJnfiel?ie'

jego nafury.Powodemtakiegotraktowaniatejże
tegozagadnięniai pręcyzyjn},rn
obeślaniem
idei byłynajprawdopodobniej
dwie ptzyczyt|y|ich religijny szacuneki inte|ektualmpokora
wobec tajenrnicyBoga olaz ich przekonanie,że wsze]kie kwestie wchodzącew zakes
misteriunrBoga, w tym takżeidea przebóstwienia,
nie mogąbyć ptecyzyjniewyrażonew
niedoskonałychludzkich terminach' KAi!'da zatern próba zdefiniowania przebóstwienia
zmieniałaby
nieuchwytnydynamicznyaspektukazywaniatajenrnicyTrójcy PŹenajświętszcj
w nieuniknionystatyzmopisowy''(s-9).Tak sformułowana
tezawyjściowa
uzasadniasposób
potraktowania
badanegotemafuprzezks. ostrowskiego.Nie oznaczatojednak,żenie próbu.je
on wyjaśnićdynamiki przebóstwienia'Stwięrdzam. in' tak: ,,Celem wcie|eniaSłowa_
BoskiegoLogosu byłoprzebósnvienieczłowiekaw samymczłowięku,tak aby przebóstwić
całegoprzyjętegoprzez siebie człowieka,nię wyłącfającani ciała,ani duszy' ani woli
(s. l3). Nie odnoszqcsięnaraziedo stylutejwypowiedzi,wartopodkreślić
człowieka''
staranie,
jakie Doktorantwkładalv próbęwyrażedatego'co ostatecznie
niew1rażalne.
jest,,złotazasadapatrystyczna
Drugi rozdzial dysertacjizatyfułowany
w algul'nentacji
patrystycznej
św.JanaPawłall'' (s' l8.26).Jegocelemjest ukazaniepapieskiegorozumieniai
rozwinięcianastępującej
myślisformulowanejprzez św.lrcneuszaz Lyonu: ,,Bóg stałsię
człowiekiem,
abyczłowiekmógłstaćsięBogiem''(s' l8)' Doktorantwyodrębnił
i syntetycznic
scharakteryzował
zasadniczeelementyt1vorzące
istotęidei pŹebóstwicnia'w
sotcriologiczną
oparciuo pismaJanaPawłaII podjąłkilkakrotnąpróbęjej opisu'np.:,,syn Boży przychodzi
bowicm,aby w ten sposóbudzięlićczłowiekowiwielkościsamegoBoga, udzielió Jegożycia
oraz nadaÓmu Jcgo rlafurę''(s. 21);,,Jczusprzychodzipo to, aby wprowadzićludzi w głębię
życiaBożego.W Jezusiewieczność
wkracza w czas' natomiastczas zostajcwłączonyw
(s' 22). Na pochwałęzasługujezestawieniemyśJipapieskiejz cytatamiwielu
wicczność''
pisarzywczesnochrzgścijańskich
(Ircncusz'orygenes,Atanazy,Augustyn,Jan chryzoston],
Makary,BędąCzcigodny)orazpodkeślenie
trynitamcgowymiarusotęriologii.
Trzeci rozdzial zostałzatytułowany|
,'Droga humanizacjiBoga w argumcntacji
patrystycznej
św.Jana PawłaII'' (s' 27.60).Doktorantpodjąłw nim tematychrystologiczne
,związancz pręęgzystęncją
Logosu, wcieleniem,męką, śmiercią,zmartwychwstanicnr
i
wniębowstąpioniem
chrysfusa.w jego rozważaniach
znaczącemiejscczajmująperspektywa
jest postaciMaryi i Jej ro|i w
trynitamai aspektpnettmahagłny'
Sporo uwagi poświęcone
tajemnicywcielenia'Napodkreślenie
zasługuje
troskaDoktoranta,
by szczególne,'przywileje''
Niepoka|anej
Dziewicy wyprowadzać
bezpośrednio
z misteliumchrystusa.Jedenpodparagraf
poświęcony
zostałpostaciśw'Józefa' zgodniez przyjętąrnetodologią
każdenristeriumwiary

się
Doktolantudokumentort.ał
odpowiednirnc}'tatemz pism św.JanaPawłaII' odwofującylrr
z kolei do myślijakiegoś
ojcaKościoła.
jest głębokouzasadnione'
Poś\ł'ięcenię
całegoIozdziałutreściomchrystologicznym
owoce unikatowegofaktu zjefutoczeniadwóch natur w jednej osobie Jezusa są bowienr
wielorakie' Doktorant ukazał przede wszystkim Chrystusa jako pŹyczynę splawczą
przębóstwienianaturyludzkiej i ostatecznycel' ku któIenu zmietza każdyczłowieki cały
jednylrrz nas, byłoDasze
rodzaj ludzki. ,'celen tego,że syn Boży stałsię człowiekiem,
rtylvyższenie'
i danienar,nprawdzirvego
życia''(s. 35);,'Bóg umarłjakoczłowiek'
uśrvięcenie
nas do nieba'' (s' 51);
aby ludzie mieli życie;Syn Boł zostałukzyżorvany'by podnieść
,'JedynieChrysnrssanr jeden był zdolny rvziąćna siebie grzechy wszystkich ludzi i za
wszystkichz|ożyćofiarę.Tylko on jako prawdzirvyczłowiekbyłzalazen Bogien,i-Synenr,
współistotnymojcu i z tego Wfględu Jego ofiaft z 4cia ludzkiego nriała war1ość
je w percpektywiewspółudziahrw urvie1bieniu
nieskończoną''G. 53); ,'Papieżrrryjaśnia
Jezuso$rymcałejludzkości,każdegoczłowieka'w lvywyższeniuchrysfusa

Człowieka

Doktolanta
naturaludzkaznajdujeźródłoswoje.j
nowejchwały''(s' 55)'ważnymosiągnięcie]n
jest zestawienierozważańpapieskicl,t
na tematposzczególnycbetapów życia Clrrystusaz
myślipatrystycznych'
odpowiedninicytatamilub parafrazanri
Czrvarty rozdział, zat}'tutowany''Dloga deifikacji człowieka w argumentacji
badanejten1atyki.
patrystyczncj
św.JanaPawłaII'' (s' 6l.l39), zawierakluczowąargumentację
Autor rozprawy 'tozpoczyna od lefleksji nad człowickictn i jego powołanien]do
pŹebóstwienia'w tym kontckścięukazLię Maryję' lv życiu którcj spełniłasię droga
przebóstwicniaw stopniudoskonałym'Weszcie opisLrjeobiel.tyvneisubiektywne środki
do
sakramentalną,
deifikacjicfłowiekaDo tycb pienvszychzaliczaKościółijego działalność
drugich modlitwę,uczynkipokutne,jahnużnęi wzlastanicw cnotach'
jcst biblijny fakt stworzcniaczłowięka
Punktęi1wyjściaantropologicznych
rozlvażań
na obraz i podobieństwoBoże (Rdz 1,f6-27)'Dztękt temu.jeston ,,koronqstworzenia','a
wymiaremjego lvielkościDla być chwałaBoga'' (s' 62). Doktolant shlsznic
,,rvłaściwym
podkreślił
znacznywpływteo]ogiillcncuszaz Lyonu na nryślJanaPawłaII' który z.jednej
stronyuznajenieodwlacalność
daruBożego(obrazBoga),zdtugiej wskazujenakoniecfność
nieustannego
wysiłkrrczłowieka(s.64; ',Na tyle,na ile zachowujew sobieów lvyrażnyobtaz
króIew\kq.s|^jesię to l]]ożliwewtędy,gdy
Boży,człowiekfachowujew pełniswągodność
piękna
prarvdziwiepoma i pokochaTego,od któregootrzymał
rozumi wolność
rv odkrywaniLr
Boga'')' w om kontekścigks. ostrowski jeszcze taz synterycznięwyjaśniłsens łcia
człowieka:''Człorviekjest więc chwałąBoga przez to, żepoznającBoga lnożeGo w pełni

umiłować
i łć łciem Bołn' codność
życialudzkiegowynikaz faktu'żenie tylko pochodzi
onood Boga,lecz takżez celu życiaczłowieka'celelrl tymjestjegopŹeznaczeniędo komunii
z Bogiell ptzez poznanieGo i umiłolvanie,'G. 65)' Na podkeś]eniozasfugujewniosek
dokonujesię1tLżna
dotyczącyicia duchowego,a D'ianowicie'żeprzcbóstwięnieczłort,ieka
fien,choćjeszczewsposóbniepełny:,,Rozrvijającsięduchowoczłowiekmaodkryć,żejest
porvołany
do Ącia wiecznego,czyli do udziafurv Boim Ąciu, które.jużw czasiejego Ącia
aby tu na ziemi był
ziemskiegoma się objarvić.człowiekzatemjest powołanydo świętości,
nvórcą ludzkościodnowionejprzez chrvałęBożą.,(s' 68)' Doktorantzau['ałł ponadto
podobieństwoa[tropologicznejmyśliJana PaWłaII z jego poprzednikami:JanemXxI

i

PawłemvI (s. 68-70)' wielokotnie złączyłtęż rytułowęzagadnieniaprzebóshvieniaz
Icm.ryką|DntIamd'..Bógprzezllacza
iękddo 7) cia Bo/ego'N ie pozbawi/go /ard7enl
c7Io\ł
możlirvości
istnienianiezależnego dlą siebie|amego.Papieżp}'tazatęmo ręlacjęmiędzy
życiem osobowym a uczęstnichvemw iyciu Trynitamyrn''(s' 71). Na
ind1.lvidualnyr,n
czyli stanprzebóstwienia
szczególnepodkeślenie
zasfugujewniosekDoktolanta,żeświętość
nie jest jedynie katęgoriąmoralną'ale głębokoontologicznq,tzn. że opiela się na dziele
stwoŹeniai odkrrpieniaw clrysfusie' Dlategoczłowickz naturyjest otwartyna absoluti
jedynierv Bogll na drodzewiary (s.
transcendelcję'
a jego wolność
t.lloże
znależ'ć
spcłnicnie
74-'7s).
jęstukazaniuMaryi jako zrealizorvanego
ZnacznaczęśÓana1iz'
Doktorantapośwjęcona
w życiuziemskimjestJcj wiara,
wzoruplzebóstwieniaczłowieka.
Elenrentami
tejwzorcowości
- chwałanieba'Ks. ostrowskiwspontiał
posł!szęirstwo
i wierność,
a poprzezwniebowzięcie
równieżo wstawiermiczej
roli Matki Bożej.,,Maryjajest z ucznjamichrystusa,ponieważJej
chwalcbnystanpozwalaJcj tolvarzyszyćirn rv codziennymżyciuna ziemi'' (s. 92).
im
znacznaczęść
anallz Doktomntadotyczyśrodkówdcifikacji człowieka'Poświęca
blisko 50 shon (s' 92-139),co stanowiponad l/3 rozprarvy.Dzieli te środkina obiektywnei
który jest ''ludemzgromadzonyllprzcz
sLńiektywne.Te pienvszc to sakrarncntyKoścjoła,
jedność
ojca, Synai DuchaŚwiętego''(s' 94)'Doktorantnie ograniczasięjedyniedo ukazania
Trójcy Śrviętejw Kościele,
alepodkreślaco istotnedla głównę8otematurozplawy
obecności
działaniaw człowieku'w swej rozprawiervskazujcprzedewszystkin na
Jej uświęcające
sakramęnty,akcentqąc ich pochodzenie,,z pżebitego boku odkupiciela', i Znaczenie
eklezjologiczne(s. 101)' Doklorant przyjąl podziałsaklamentówzgodny z Katechiz rc]n
Kościoła
Kątolickiego,cojestzrozumiałe
w odniesieniudo nauczaniaJanaPawłaII'jednaknie
jeślichodzio praktykęsakramentalną
zawszejest adekwatne
w Kościelepierwszychwieków
(np'wyraŹnypodziałmiędzychrztenra bierzmowanien,]).

Szczególnąu\ł'agępoświ9cił
znaczeniuiowocom chrztuświętego.
Pierwszy sakranlent
człowiekawierzacegodo chrystusa..(s' l03). a samochrzczony_ wedhLgsłówśw.
,'LĘodabnia
Bazylego-,,zmienia się w umyśle,
mowie,działaniu
iwedługmocy mu udzielonejstajesię
takill1'jakimjestto, z czego się narodził''(s. 10ó)' Jedność
sakamenta]nąwskafałDoktorant
jak i Eucharystii.Bierzmowanie
przezpodkreślenie
związku z chrztemzarówno bierzmowania.
to,'pełniałaskichrzcielnej''(s' 107).a Euchar},slia
10,'wypełnienie
clrrztu.chrześciianin
bolviem,pżyjmując Eucharystię.pozwalaw sobiewiernie i ciągle urzeczy\ł'istniać
moc łaski
chrzcielnej.,(s.l1l)' Doktorant'streszczając
myślJana PawłaII dolyczącąmałżeńslwa,
podkreśIił.
że jest ono '.realnym znakien1Nowego i wiecznego Przymierza, które zostało
zawarteprzezKrew Chrystusa''(s' l l2)' Natomiastanalizującsakramentkapłaństrta
podkreślił
jego działanieuświęcające
izadania rł'obecKościoła
stojąceprzed biskuparnii plezbiterami.
Sakament pokuty i pojednania to W rozważaniaclrks. ostrowskięgo przede wszystkim
niłosierdziai miejsceduchorvegoleczenia,'(s. 119)'Autor rozpra\\rynlatomiast
.,trybunał
..w
całymnauczanilLpapieskim pod rvzględemanalizowanegoaspektun;e znalazłodnies;eńdo
sakramentunanlaszcueniachorych"(s. 102).
Subiektylvneśrodkiku przebóstwieniaczłotieka zostałyfdefiniowanejako ,.oddolna
odpowiedźna Bożą ofertęzbawienia''(s' 120)' Doktorantpodzie1ił.iena ucrynki pokutne i
wzrastanie w cnotach' Wśród tych pierwszych. według klasycznego chrześcijańskiego
podziału.rr,ryszczególnił
modlitwę,post ijałmużnę(por. KKK

1434).Nieprzekonqjącejest

postu ze łzami pokuty (s' l20, 126-127),o czym nieco późnicj.w
natomiastLLtożsamienie
tenlatyceprzebóstwicnianajrvażniejsza
lydaje się modlifl\,ai rvlaśniejejDoktorantpośrt'ięcił
najlvięcejuwagi.Podkreślił,
żewinna się ona iywić słowemBożym' czego przykłademnrożc
jałmuin-Yi troski o
być metodanaz\\rywana
lectio dfuina'Nie pominąłróWnieżkonieczności
ubogich,z którymi utożsamiasię Chrystus'
Doktorantw ostatnin paragrafiepodjąłzagadnieniewzrastaniaw cnotach. których
celem - wedfug św.Grzegorza z Nyss]' - jcst ,.upodobnieniesię do Bo8a'' (s. l32). a \\ięc
przebóstwienie.od\\'ołałsię do Kalechizmu KościołaKatolickiego nr ]803. jednak nie
pŹytoczyt zawartej tam definicji ..cnoty,'.wprowadzając_ prawdopodobniewłasnę podkreślenie
sformulowanie,które nie wydaje się precyzyjne(s. 132)'Na pochwalęzasłrLgqje
zBiązku życia moralnego z procesem przebóst\łienia','lstotnejesl' aby czyny człorvieka
potw.ierdzaĘjegortybórdążcniakudoskonałościrvcnotach.czylidoś\\'iętościżycia,,(s'l34).
WłaściweWybory wierzącego nie są jednak czystynli aktami ludzkimi' ale pochodną
zakorzenienia
w Chrystl|sie,
a ich cęlemjęst
samBóg' czyli Najwyższe
Dobro(s.l35)' Dlatego.
j^k podkreś]iłks' ostrowski' istnieje głęboka zależnośćmiędzy Życiem czynnym a

konten]placją'Doktorant stwierdziłwreszcie, że najwyższąformą świadectlvao wlerze 1
prawdziemoralnejjęst nęczeństwo.
zakończenie (s' l40- 141)jestdosyćogó1niko\\'ą
próbąpodsumowaniarozpraq\''Autor
uznałwczesnochrzęścijańską
teologięprzebóstwienia,rozbudowanąprzez śq''Jana PawłaII'
jako antidotumna współczesnezagrożeniaideamisamozbawieniaczy wręcz samoubóstwienia.
Zasygnalizorvałmożliwość
dalszych badań.jednak jedynie w stopniu minimalnym zęstawił
wnioski z analiz pŹeprowadzonych w poszczególnych rozdziałach.Ten brak uzupełnił
Doktorantw streszczeniu(s. l42-l4]). podanymrównieŹw wersjiangielskiejG' l44-l45)'
NiestętypęwnęzdaniazostałypoMórzone Ze wslępuw lormie doslownej.
Bardzo ważnym opracowaniemjest jędnostronicowyAneks (s' 146). w którym
Doktorantopracowałstatystykępapieskichcytacji patrystycznych.Po wykazie skrótów (s.
147-].{9),dokładnym,a nawet zbyt szczegóło\\Yn'zamieszczonajest Bibliografia (s. 150197).Jest ona wykonana bardzo dokładnieiprzejrzyście.Autor do każdegocytatu autorów
starożytnychdołączy,ł
odpowiedni passus z dokumentów papieskich, co stanowi bardzo
wartościowei imponującezestawienie(obejmuje ono kilkasei pozycji)' DLrżoskomniej
przedstawiasię natomiastli1eraturapomocnicza.liczącazalędwie l6 pozycji (w tym zaledwie
jedna w jęz}'kuangielskinl,będącawprort,adzęnięm
do literaturypatrystycznei).Brak np' tak
rvażnych pozycji,

jak:

A'

Eckmarrrr. Przebósty,ienie czlol'lieka

w

pi,snąch

iczeskochrzaścłdńskicł,
TN KUL 2003;J. Gross, The diyinizationofthe Christian accordi]18
to lhe Greeklalhers,Living StreamN'linistry2003;N. Russell, The doclline of dei.licationin
the Greek pctbistic tradition. Oxford Universiq Press 2006; M.'A. yannier, Ld di|inization.
"Connaissance
desPdresde l'Eglise"nr 150(juin2018)irvieleinnych.

I.

Ocenamerytoryczna
Pod lvzględem merytorycznymrozprawa ks. ostrowskięgo stanowi cenny wkładw

opraco$'anierecepcjilnyślipatrystycznejdotycząceip.zebóstwieniaw nauczaniuJana PaŃ'ła
II' Jako studium porównawcze wypełniapewną iukę lv polskiej literaturzeteologiczne.j'
struk1urarozprawy, podz;elonejna 4 rozdziatyjest klarowna i logiczna' Na podkreślenie
zasfugujeszerokie iwieloaspeklowe ujęcię tematu.Doktorant' czyni z ohrześcijańskiej
idei
przebóstwieniaswoisty klucz do wielu zagadnieńteologicznych.zarówno dogmalycznych,jak
i ascetyczno-moralnych.
Konsekwentniestosujemetodęporównawczą.polegającąw znacznej
mierze oa zestawieniumyśliPapieżaz c).tatamiojców Kościołalub parafrazamiiclr pism.
MateriałŹńdłowyj€ s t bardzobogatyi stanowif.undament
wszystkichanaliz.

Rolą recenzenta'obok ogólnej oceny wartościdyseńacji.jest teżwskazaniepętvnych
pracy.
mankamentów,których rlaeliminowaniepomoŹew podniesieniuwartości
Przedewszystkimpo lektLrrzerozprawypozostajepewięnniedosyl.spowodowanyjcst
on faktem'żetak bogatymateriałźródłowynie zostałjeszczegruntownięjprzębadany.Uderfa
skomnośćwniosków i brak próby oceny sposobu korzystania przęz Iana Pawła II f
dziedzicf;ya patrystycznego'Zbyt syntetycznie zostało pokaktowane samo za8adnienie
przebóstwienia
u ojców Kościoła'
Rozdział'a
I iII, licząceodpowiednio]0 i8 stron,są
nieproporcjonalnenlate w stosllnku do dwóclr kolejrrych' Doktorant zaproponowa'llistę
(s' 9).Nicjcstto po
dziewięciuautorówwczesnochrześcijańskich'
zajmującycb
siętątematyką
pierwsze lista komp]etna,a po drugie_ niezrozurniałesą kryteriajakie zastoso\łatdo takiej
klasyfikacji. Mankamentempracy jest niewystarczającewyjaśnienieróżnic teologicznych
między chrześcłańskimWschodem a Zachodem, a w tym przypadku między ideą
przebósftYieniaa uświęcenia
przez łaskę'Bardziej sfczegółowemuomówieniu oalezałobylv
ogóle poddaćsanlo pojęcie ..przebóstwienia.',
a zwłaszczas.vnonimicznetenniny pochodzącę
zjęzyków obcych(/łeo'lls'diwinizacja,deifikacja)'Na poważnieiszerozwinięciei rt'1jaśnicnie
zasługujerozdziałII, np' poprzezszcrszewyjaśnienie
'.złotejzasadypatrystycznej'.'Podobnie
nie jest przekonującaargumentacjaza opuszczeniemodniesieńdo sakramenfunamaszczenia
chorych. Ponadto starożytnapraktYka inicjacji chrześcijańskiej
nic odpowiada całkorvicie
współczesnęjdynamice udzielania sakanlentów w Kościelerzymskokatolickinr.DLatego
słowaojców Kościołao darze Duoha Śrt'iętego(np. ś\\,'Ambrożego/s. 107D odnosząsię
najczęściej
do chrztu'a nie do bier^nowania'Pe\\'nąniekonsekwencję
Doktorantawidaćprąv
definiowaniuuczynków pokutnych'wprowadzaon najpierwklasycznypodział,wymienicjąc:
modlitwę.post i jałmużnę'a następnieo pościew ogóle nie wspomina'umieszczającw jcgo
miejsce .,łzy pokuty'' (s' I20' 126-|27). Niezrozumiałe jest rvprowadzenie własnej.
niedokładnej
definicji cnotyjako|',odpowiedziczłowieka,który w srvoimżyciupostanowi]się
(s' l32)' zamiasttej podanejw KKK ] 803' Umieszczenie\\
kietowaćtylko dobremdrrrgiego.,
podparagrafieo ,'łzachpokuty'' krótkiego życiorysu Bazylego wydaje się niepotŹcbne i
nie są
niespójnez pozostałymiczęściami
rozprawy.rv której życiorysyinnych ojcórv Kościoła
zawane.
Do rozpra\ry rvkradło się tcż kilka bardzo konketnych błędórv' Wyrażania
natura.'(s. 45) i ..naturabosko-ludzka.'(s' 58) trącąnomenkiaturąnonofizycką'
'.teandryczna
Sobór Efeski odbyłsię w 43l roku. a nie 20 lat później'jak podąłautor (s' 49)' Prawid]owe
jednegoz dziełIreneuszaz Lyonu to |l/ykladnauki aPos|otskicj|Zi\|T .7'
polskie tłumaczenie
Kraków: WAM 1997)'a niejak podanona s' 57'

IV.

Ocena formalna
Formalnąstronępracy należyocenićjako dobrą.Strukturajest lo8iczna i przejrzysta'

Przypisy przygoto.t\yB'ane
Źetelnie i zasadniczopoprawnie,a bogatabibliografiawłaściwie
podzielona na dział-v.Doktorant dokonLrjekrótkich rvprorvadzeńw kolejno podejmowane
zagadnienia'opisuje analizowanetreścii dokonujekrótkich syntez' Nie zawszejest w tym
.jednakkonsekwentny.Niekiedy nagromadzcniecytatówpatrystycznychi papieskich.jestzbyt
intenslnvne.
Doldorant dobże opanowałwarsztat naukowy. Posługujesię komunikatywnym i
językiem przy przeprowadzaniLl
odpowiednin1
postawionychproblemów i
analiz,wyjaśnianiu
dokonywaniu syntez i podsumowań' wydaje się. że niekjedy zbyt mocno stara się o
wprowadzenieskomplikowanychkonstrukcji stylistycznychispecyficznej ternrinologii.W
wyniku takich zabiegów tokjego myślitraci lliestetyna swej dynamicei przejrzystości'
Jak w
każdej tego tvpu rozprawie Doktorant nie ustrzegł się pewnych potknięć językowych
(litero\\Tchi gramatycznych),edycljnych i stylistycznych.
oto kilka konkretnychprzykładów:
- niekonsekwencjaw używanirrwielkich i rnalychlitcr' np. ojców i Pisarzy kościelnyclr
(s.8)
(s' 9);,.Papicż''
/,.pisarze
wczesnoch.ześcijańscy,'
(s.'ł8);.,dzielvica''
/ ,.papicż''
/ ''Dziervica.'
(s.41 ispis treści;
s, l43) itp;
- błędygramatyczne:s. l20| ,'W modlitwieczło\\iekWierzącyotwierasię na obja\riajqcegosię
Bogiem (winno być:Bog4),który pragnieswojąobecnością
przemieniaćludzkię serce.czynić
go (winnobyć:je) 8otowym do pizebóstwienia'';
- s. 5: ''Dokonując analizy tlvórczościnaukowej nauczaniaJana Pawła II w perspektywie
patrystycznej
' ' ''. (wydaje się. żę Doktorantnie wykasowałjednego ze sfomułowań i uiył
niepopra\ł'nego
pojęcia, by wyjaśnićcel badawczy; rvinno być |1p.:Dokonujqc dnaliz!
na|rcza [a Jafia PawIa I] v, kontekicie myślipatr,stycznej |ub|Dokonujqc analizy odżliesieńdo
myślipaftys|ycznej w nauczanilt Jana Pcwła II,:
. s' 7

ptzykładza\łi'lości
stylistycznej.'w ostatnin. czwaltym rozdziale zostanieukazana

propozycjadla człowiekawejściana drogępżebóstwieniaprzez otwarciesię na współpracęZ
Bogienr,która w KościeleChrystusowymprzybięraróżnorakieformy algumentowanepżez
JanaPawłaII naucfanięmzaczeIpniętymz mądrości
ojców Kościoła
i pisaży patrystycznych'.
(należałoby
te treściprzęformułować
w kilka zdali. unikającniepotrzebnychpoutórzeń);

- s' 48-49:',Po takim ukazaniukonteksturozw.|ż\ńp^pieżprzechodzido potwierdzeniaswych
słów przez przedłożenie
al8rrmentuwczesnochrześcijańskiego,
w l(tórym owa wspomniana
uniżoność
syna Bożegow przyjęciupełnejkondycji ludzkiej ażdo śmiercizostałaukazana,'
(mamy tu do czynieniaz niepoprawnymszykiem zdania i niewtaściwyrn
użyciempojęcia'
winno być uhiżekie syna Bo,i.ego'a nie uniżoność):
. s. 6l _ niepotrzebnesłowo:,,obiektywneowe środki'' ''';
. s. 70 : zmniejszenieczcionki w cytaciei bezpośrednio
po nim;
- s. 84: niepotrzebnakursywaw c).tacie;
- s. 1.22|,,z kolei wieczó., zauważa Jan Paweł ll, że jęst do8odnym momentem,aby na
modlitwie rozważyćprzed Bogiem miniony dzień'' (niepotrzebne,,Że,'lub. Jan Paweł II
zab,łażaz kolei' żewieczórjest dogodnymmomentem''.\;
- s' 143:,,pisarzpatrystyczny''(winnobyć:pisarzwczesnochrześcijański
etc')'

wymienione tu potknięciasą jednak pewnymi drobnymi szczegółamina tle całości
rozprawy, napisanej dobrym sty|u i poprawną po|szczyzną.

Kwestiedo dyskusji
Tematyka

rozpfawy

jest

niezwykle

interesująca, zw,łaszcza w

kontekście

współczesnychzagrożeńduchowych,chociazbyneognostyckiejidei samozbawienia'
DlategoproszęDo|1oranta,aby wylaziłzechciałodpowiedziećna następujące
p}'tania:
teo!ogii
|. Jakajest różnicaw rozumieniuprzebóstwieniawe wczesnochrześcijańskiej
KościołaWschodniegoi KościołaZachodniego?czy możnamówić o jakichśpreferencjach
św.JanaPaw,laII w odniesieniudo ojców Kościoła?
2' Proszępoddaćkytycznej ocenieneognostyckąkoncepcjęsamozbawieniaw świetle
soteriologiichrześcijańskiej,
z uwzględnieniemmyś|iśw.Jana PawłaII.
3. w populamym nauczaniuużywasię niekiedysformułowania|
,'zdobywaćzasfugiu
Pana Bo$a',,,,zasłużryć
na wieczną naglodę',etc' czy są to sformułowaniazgodnez teologią
przebóstwienianauczanąprzez św.JanaPawłaII|jeślinię to dlaczęgo,ajeślitak _ to w jakim
stopniu?
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4. Proszęporównaćstaroż}'tną
praktykęprzygotowania
do chrzfui jego cęlebrację
z
aktualnąpraktykąduszpastercką
w parafiach.
5. Jak pogodzić prawdęteologicznąo powszechnychskutkachgrzechu pierwszych
rodzicówz dogmatemo niepokalanym
poczęciuMatki Bożej?w jaki sposóbMaryjajest
wzorempźebóstwienia?

vI'

wtrioski końcowe
Rozprawadoktorskaks. mg. lic. wiktora ostrowskiegostanowiwartościowy
wkładw

ana|izęmyśliteologicznejśw'Jana Pawła[l. Autor osiągnął
zamierzonecele badawcfe.
Szczegó|niecennejest ukazaniewptywuojców Kościoła
na nauczaniePaPieżai rzetelne
zestawieniecytatów potwierdzającychten ścisłyzwiązek' Przyjęta metoda,polegającana
porównaniumyśliautorówz różnychepok,możebyć z powodzeniemzastosowanado innych
obszatówbadawczych.
Wnioskiz analizsącennei wypełniają
pewnąlukęw dotychczasowym
staniewiedzy teologicznej.Przedstawione
wcześniej
uwagi i zastrzeżenia
nie podważają
wańościmerj.torycznejpracy'
Zaprezentowana
dysertacja,spełniawszystkiewymaganiastawianepracomdoktorskim
w sensiemerytorycznymi formalnym.Dlatego wnioskujędo Rady wydziafu Teologicznego
Uniw€ r sytetuMikołajaKopemikaw Toruniu,abyta rofprawastanowiła
podstawę
do dalszych
etapówprzewodudoktorskiegocelem nadaniaks. mgr Wiktorowi ostrowskiemustopnia
naukowego
dokoranaukteologicznych.

b ł,,*T*"
ryL-fu
ks. dr hab.MirosławMejzner

Warszawa,
dnia5 lutego2019r.
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