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Uchwała

Komisji Habilitacyjnej
powołanej dnia 6 grudnia 2016 r. przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów
do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
ks. dr. Edwarda Wasilewskiego w dziedzinie nauk teologicznych
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komisja habilitacyjna powołana w dniu 6 grudnia 2016 r. [Nr BCK- I - L - 8156/ 16]
przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w składzie:
ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk, UKSW -przewodniczący komisji,
ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, UAM- sekretarz komisji,
ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ - recenzent,
ks. dr hab. Henryk Sławiński , prof. UPJPII- recenzent,
ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski, KUL - recenzent,
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - członek komisji,
ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski , UAM- członek komisji,
zebrana na posiedzeniu w dniu 10 marca 2017 r. w siedzibie Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stwierdza, co następuje:
1. Recenzje i opinie:
Na początku obrad komisji przewodniczący zaprosił ks. Edwarda Wasilewskiego do Sali
obrad. Habilitant w kilku zdaniach przedstawił swoje zainteresowania naukowe. Następnie
opuścił salę obrad.
Realizując pierwszy punkt przyjętego porządku obrad, przewodniczący komisji
poprosił recenzentów o przedstawienie recenzji i sformułowanie końcowych wniosków.
Recenzenci przedstawiali recenzje w formie zwięzłych wypowiedzi w następującym
porządku:

Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski:
Przedmiotem badań omawianej rozprawy ks. dra Edwarda Wasilewskiego jest wartość
gnozeologiczna i dydaktyczna metody wykresograficznej oraz przeszczepienia jej założeń i
funkcji na grunt homiletyczny. Problem badawczy omawianej rozprawy został sformułowany w
nawiązaniu do trudności , z jakimi boryka się współczesne przepowiadanie, w kontekście
zalecenia Soboru Watykańskiego Il, skierowanego do teologów, by „wciąż szukali coraz
odpowiedniejszego sposobu podawania doktryny ludziom sobie współczesnym" (Gaudium et
spes 62). Autor zwrócił uwagę na bolączki, z jakimi boryka się współczesne kaznodziejstwo
(niekomunikatywność formy przekazu werbalnego, zawężona selektywność tematyczna, brak
wizualizacji treści przepowiadania). Poszukując skutecznego remedium, ks. E. Wasilewski
zwrócił uwagę na wartość metody wykresograficznej , posługującej się wykresami złożonymi z
figur geometrycznych, która ilustruje prawdy wiary w sposób prosty, jasny i zrozumiały oraz
ułatwia korektę wielu błędów występujących w nauce wiary.
Opis stosowanej metody podany we Wstępie (s. 19) jest zbyt ogólny i lakoniczny.
Omawiając strukturę wymienionej metody, należało już we wstępie zaznaczyć, że posługuje się
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ona nie tylko okręgiem i trójkątem równobocznym, lecz również innymi figurami
geometrycznymi.
Autor też nie zaznaczył we wstępie, że wykresografia posługuje się nie tylko wykresami
złożonymi z figur geometrycznych, ale również strukturami geometryczno-obrazowymi. Nie
wyakcentował też dostatecznie, że metoda wykresograficzna posługuje się wizualizacją linealną
oraz integralną, opartą na stałej i jednorodnej strukturze geometrycznej. Struktura recenzowanej
pracy, złożona z sześciu rozdziałów,jest logiczna i klarowna, wyczerpująca wieloaspektowo cały
bogaty materiał podawczy.
Należy podkreślić, że bazę źródłową wykorzystaną przez ks. Drączkowskiego , Habilitant
znacząco poszerzył o nowe pozycje, w tym szczególnie o Dokumenty Stolicy Apostolskiej oraz
o Dokumenty Synodów Diecezjalnych w Polsce dotyczących przepowiadania. Zgodnie z
założeniem podanym we Wstępie (s. 20), Autor, podejmując omawianie kolejnych wątków
tematycznych, każdorazowo przywołuje wykresy będące podstawą analizy treściowej . Można by
dyskutować, czy Autor nie „przedobrzył" sprawy, wprowadzając nadmiar powtórzeń? Uwagę
zwraca bardzo staranne, wręcz perfekcyjne, wykorzystanie ogromnej i zróżnicowanej literatury
przedmiotu. Swoje wnioski i twierdzenia ks. E. Wasilewski rzetelnie uzasadnia, odwołując się do
tekstów źródłowych i opracowań, z opiniami niektórych badaczy z powodzeniem polemizuje.
Prezentując i omawiając poszczególnie ogniwa metody wykresograficznej , Habilitant
dokonał właściwej selekcji ogromnego materiału źródłowego pod kątem potrzeb i stosownych
aplikacji homiletycznych. Wprowadził do swej rozprawy elementy nowe, ubogacające
wykresografię o symboliczne obrazy Boga, występujące w sztuce sakralnej. Szkoda, że Habilitant
nie zadał sobie trudu, aby podać także przykłady kazań, w których takie symboliczne obrazy
Boga już zostały wykorzystane w historii kaznodziejstwa. Dalszą innowacją jest wprowadzenie
przez ks. E. Wasilewskiego drugiej nazwy na określenie metody wykresograficznej , którą jest
określenie „wykresografia" (Wstęp, s. 17). Poświęcając dużo miejsca w swej rozprawie na pełną
i wyczerpującą charakterystykę metody wykresograficznej , Habilitant miał zapewne na uwadze
tych czytelników, którzy wcześniej z nią się nie zetknęli. Dzięki takiemu założeniu omawiana
dysertacja zawiera podstawowe kompendium wiedzy na temat wymienionej metody, które może
stanowić punkt wyjścia i cenną bazę informacyjną dla następnych badaczy.
Realizując zamierzone cele badawcze, Habilitant wykazał, że wprowadzenie wizualizacji
geometryczno-obrazowej do przepowiadania może skutecznie zaradzić trudnościom, z jakimi
boryka się współczesne kaznodziejstwo. Autor też słusznie podkreślił, że kaznodziejstwo, dzięki
wprowadzeniu wykresografii ubogaca się o nowe atuty i funkcje, których nie posiadał przekaz
czysto werbalny (s. 161).
Eksponując zasadę chrystocentryzmu w przepowiadaniu homilijnym, umiejętnie
przedstawił i trafnie wyeksponował centralną i wiodącą funkcję ujęcia geometrycznoobrazowego „Christus totus".
Warto też zaznaczyć , że Habilitant ubogacił metodę wykresograficzną o nowe ujęcie
wizualne, które nie występuje w pracach ks. Drączkowskiego , ani w żadnych innych publikacjach
poświęconych wykresografii. W ostatnim rozdziale, jakby w podsumowaniu, Autor sporządził
na dwóch paralelnych stronach (s. 218-219) zestaw wszystkich 33 wykresów, jakimi dysponuje
metoda wykresograficzna, w formie co prawda miniaturowej, jednak dobrze czytelnej.
Wymieniony zestaw, sporządzony jakby na jednej planszy, ilustruje prawdę o tym, że metoda
wykresograficzna ukazuje gobalną wizję teologii w ujęciu chrystocentrycznym.
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Przechodząc

na grunt aplikacji homiletycznych, z dużą dozą realizmu, opartego na
doświadczeniu dydaktycznym oraz znajomości środowisk akademickich, sformułował
propozycje teoretyczne i postulaty praktyczne dotyczące wykorzystania wykresografii w
programie kształcenia przyszłych homiletów i homilistów oraz w przepowiadaniu powszechym
i elitarnym. Powyższe postulaty, podane w formie stonowanej i wywarzonej, świadczą o
dojrzałości badawczej Habilitanta oraz dobrej znajomości realiów posługi duszpasterskiej.
W podsumowaniu należy podkreślić, że Habilitant, świadom charakteru
interdyscyplinarnego swej rozprawy, klarownie i umiejętnie powiązał omawianą problematykę
homiletyczną z kwestiami z zakresu patrystyki, dogmatyki oraz wykresografii. Przeprowadzone
badania, tak pod względem formalnym, jak i merytorycznym, zostały przeprowadzone
metodycznie, wnikliwie, rzetelnie i kompetentnie. Należy też dodać, że wymienione wyżej
zastrzeżenia nie obniżają w sposób istotny wartości omawianej rozprawy habilitacyjnej, która jest
dziełem oryginalnym i nowatorskim, nie tylko na gruncie polskim ale i światowym.

Ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII:
Monografia „Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki
homiletycznej" liczy 274 strony, z których wiele wypełnionych jest symbolami graficznymi i
rysunkami zaczerpniętymi z metody „wykresograficznej" opracowanej, rozwijanej i
propagowanej od 1978 roku aż do tej pory przez ks. prof. dra hab. Franciszka Drączkowskiego.
Cechą charakterystyczną tej metody jest bardzo skondensowany wykład zasadniczych prawd
wiary chrześcijańskiej z wykorzystaniem 33 przedstawień graficznych, złożonych zarówno z
figur geometrycznych, jak też geometryczno-obrazowych.
Pozostając pod ogromnym wpływem profesora Drączkowskiego na płaszczyźnie
poszukiwań badawczych, Habilitant podjął próbę sprostania wyzwaniu, jakim dla kościelnej
posługi słowa jest rozwój cywilizacji obrazu. Pominął badania, jakie w zakresie homiletyki
przeprowadzone zostały w obszarze obrazowania i docierania do ludzkiej wyobraźni przez
opowiadania, metafory, odpowiedni dobór słów. Uznał, że metoda propagowana przez ks. prof.
dra hab. Franciszka Drączkowskiego nadaje się do wykorzystania w kościelnej posłudze
głoszenia kazań i homilii. Wyszedł z przekonania, że przepowiadanie słowa Bożego z
wykorzystaniem przedstawień wizualnych sprzyja dotarciu do umysłowości współczesnego
człowieka.
Widząc

we wspomnianej metodzie szansę dla kościelnej posługi słowa i dla homiletyki,
Habilitant zaproponował jej adaptację do teorii i praktyki homiletycznej. Widzi w niej sposób
na przezwyciężenie tendencji neosofistycznych, a także selektywności tematycznej
dostrzegalnej we współczesnym przepowiadaniu.
Za źródło monografii posłużył Habilitantowi skondensowany wybór podstawowych
prawd wiary zawarty w Piśmie Świętym, Tradycji oraz dokumentach Urzędu Nauczycielskiego
Kościoła.

Niekwestionowanym walorem monografii jest pozytywne przedstawienie centralnych
prawd wiary chrześcijańskiej z zachowaniem zasady ich hierarchicznego uporządkowania
(pondus et ordo). Można to zupełnie dobrze zrobić także bez wizualizacji graficznej. Niemniej
jednak zaprezentowana metoda pomogła Habilitantowi w przypomnieniu istotnej dla
kościelnego
przepowiadania zasady integralności prawd wiary, teocentryzmu,
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chrystocentryzmu i eklezjocentryzmu. Pomimo pewnych walorów przedstawiona monografia
ma również słabe strony. Habilitant jest niemal bezkrytycznie zafascynowany metodą, którą,
za ks. prof. Franciszkiem Drączkowskim, nazywa wykresograficzną. Nie poddaje tej metody
krytycznej refleksji. Nie pokazuje jej mocnych i słabych stron w przypadku zastosowania jej w
obszarze refleksji homiletycznej i praktyki przepowiadania słowa Bożego. Na przykład w
swoich publikacjach pisze o sakramencie kapłaństwa, a nie - co jest bardziej precyzyjne i
poprawne - o sakramencie święceń, który udzielany jest w trzech stopniach: diakonatu,
prezbiteratu i biskupstwa.
Naiwnością jest przypuszczenie, że zastosowanie prezentowanej metody w
przepowiadaniu przyczyni się do zmniejszenia ilości rozwodów. Habilitant zauważa
egzystencjalny problem dotykający małżeństw, a panaceum widzi w metodzie przekazu wiary
z wykorzystaniem figur geometrycznych. Brak jakiegokolwiek odniesienia do praktyki
pastoralnej pozostawia propozycję Habilitanta w sferze abstrakcyjnych postulatów.
Słabością publikacji jest wielość teoretycznych postulatów bez wyraźnego odniesienia
do przykładów przepowiadania albo zaprezentowania przykładów homilii czy kazań z
wykorzystaniem figur geometrycznych. Jakimś substytutem przykładów są nawiązania do
barokowej sztuki sakralnej, w której występują figury geometryczne i wzmianki o nawiązaniu
do tych motywów w przepowiadaniu.
Niewątpliwym wkładem Habilitanta do homiletyki materialnej jest wnikliwe i logicznie
uporządkowane omówienie - z pomocą figur geometrycznych i rysunków - głównych tematów
doktrynalnych jako źródła przepowiadania. Interesujące jest przy tym przedstawienie błędów
wypaczających doktrynę Kościoła, które znane są z historii Kościoła, ale dochodzą do głosu
implicite bądź explicite także we współczesnych opracowaniach teologicznych i
przepowiadaniu słowa Bożego. Innym cennym wkładem Habilitanta do homiletyki materialnej
jest przypomnienie bogatej myśli patrystycznej. Ojcowie Kościoła pomagali w
wykrystalizowaniu doktryny Kościoła i wypracowaniu terminologii teologicznej służącej do
możliwie adekwatnego wyrażenia prawd objawionych. Przypominając myśli ojców Kościoła
dotyczące centralnych prawd doktryny chrześcijańskiej, Habilitant zrealizował soborowy
postulat, aby myśl teologiczna obficie czerpała ze źródeł biblijnych i patrystycznych.
Natomiast, zdaniem ks. prof. Sławińskiego, w niewystarczający sposób zrealizowany został cel
dalszy. Autor monografii tylko częściowo przedstawił, jak dokładnie wizualizacja
geometryczna będąca sednem metody „wykresograficznej" może być wykorzystana w praktyce
przepowiadania jako narzędzie komunikacji prawd wiary.
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ:
Rozprawa habilitacyjna Aplikacja założeń metody wykresogra.ficznej do teorii i praktyki
homiletycznej ma układ i profil odpowiadający rygorom naukowym. Autor rozprawy dostrzega
zapotrzebowanie współczesnego kaznodziejstwa na ujęcia paralelne (werbalno-wizualne) w
głoszeniu osoby Jezusa Chrystusa. Rozróżnia dwa rodzaje wizualizacji: obrazową
(ikonograficzna) oraz linealną (łac. linealis - liniowy, złożony z linii) posługująca się liniami.
Cywilizacja dzisiejsza, zdominowana przez Internet, telewizję i reklamę, staje się coraz bardziej
„cywilizacją obrazu". Nie pozostaje to bez wpływu na mentalność współczesnego człowieka,
który oczekuje i domaga się przedstawień wizualnych również w przepowiadaniu słowa
Bożego.
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Ks. prof. Szewczyk wskazał na dwie niewystarczająco precyzyjnie przedstawione
kwestie. Autor zaznacza, iż „w rozprawie posłużono się metodą strukturalno-hermeneutyczną"
(s. 19). Rodzi się tutaj pytanie, czy zamiast używania owej dość hermetycznej terminologii nie
lepiej byłoby po prostu opisać i uzasadnić obrany sposób metodologicznego postępowania w
danym przypadku? Kwestia druga dotyczy źródeł niniejszego opracowania. Autor zaznacza, że
„źródłem niniejszej pracy jest cały depozyt słowa Bożego zawarty w Piśmie Świętym, Tradycji
oraz dokumentach Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, a także wszystkie publikacje F.
Drączkowskiego dotyczące metody wykresograficznej" (s. 19). Stwierdzenie „cały depozyt
słowa Bożego" w tym przypadku można odebrać jako hiperbolę, a nie stwierdzenie faktycznego
stanu źródeł, do których odwołuje się Autor.
Recenzent przedstawił wątpliwość co do rozłożenia materiału w poszczególnych
rozdziałach. Pierwszy rozdział rozprawy: Podstawowe elementy metody wykresograficznej,
podzielony jest na dwa punkty i liczy 9 stron, zaś drugi: Powstanie i rozwój metody
wykresograficznej liczy stron 31. Uzasadnionym wydaje się połączenie powyższych
rozdziałów w jeden oraz przedstawienie ich treści w odwrotnej kolejności: najpierw powstanie
i rozwój metody a następnie podstawowe jej elementy. Pewne zastrzeżenia budzi również
znaczna dysproporcja pomiędzy poszczególnymi rozdziałami.
Merytoryczna i formalna strona rozprawy habilitacyjnej zasługuje na ocenę pozytywną.
Podjęty w niej problem, czyli aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki
homiletycznej,jest oryginalny, gdyż brakuje na gruncie polskim jego całościowego naukowego
opracowania. Wprawdzie przedstawienie metody ks. Franciszka Drączkowskiego i jej
omówienie zajmują znaczną część opracowania, to jednak Autor dokonuje jej szeroko
rozumianej aplikacji do potrzeb współczesnego kaznodziejstwa. Nowość i szczególna
aktualność podjętej problematyki nie ulega zatem wątpliwości. Rozprawa z merytorycznego
punktu widzenia posiada wiele cennych zalet, można również dostrzec pewne braki dotyczące
takjej strony merytorycznej jak i formalnej.
Podstawowym niedociągnięciem merytorycznej strony rozprawy wydaje się
bezkrytyczne podejście Autora do metody wykresograficznej oraz możliwości jej aplikacji do
teorii i praktyki homiletycznej. Zwłaszcza widoczne jest to w kontekście praktyki
przepowiadania słowa Bożego. Ks. Wasilewski zaznacza iż opinie teologów, w sposób
szczególny, „potwierdzają słuszność postulatu włączenia omawianej metody do przekazu
homiletycznego" (s. 244) . Szkoda, że w swojej dysertacji nie zaprezentował również opinii
tych teologów, którzy wyrażają wątpliwości wobec stosowania form obrazowych w
przepowiadaniu kaznodziejskim.
Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK:
Temat rozprawy habilitacyjnej jasno nawiązuje do najważniejszego wątku badawczego
ks. dra Wasilewskiego jakim jest kwestia aplikacji metody wykresograficznej ks. prof. F.
Drączkowskiego. Na walory łączenia słowa i obrazu wypowiadali się słusznie recenzenci,
dostrzegając w propozycji ks. Drączkowskiego ważny impuls dla polskiego kaznodziejstwa.
Na podkreślenie zasługuje szersze wprowadzenie, jakie Habilitant proponuje w swojej
publikacji, na temat miejsca i znaczenia posługiwania się obrazem w głoszeniu kerygmatu
chrześcijańskiego: w ten sposób propozycja wykorzystania wykresów w katechizacji i
przepowiadaniu zyskuje odniesienie historyczne do tradycji patrystycznej i jej doświadczeń.
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Trudno oprzeć

się wrażeniu trafności

diagnozy: czasy pierwszych chrześcijan i próby przekazu
orędzia chrześcijańskiego natrafiały na opór kultury, która nie była gotowa na przyjęcie
Ewangelii z całym jej radykalizmem.
Ten wątek badań Habilitanta zasługuje na szczególne docenienie - nie tylko chodzi o
owe „różne sposoby", z Listu do Hebrajczyków, docierania Objawienia do człowieka, ale
przede wszystkim o paradygmat inkamacyjny, który stanowi o współrzędnych głoszenia
kerygmatu. Mimo wszystko zabrakło mi w badaniach ks. dr Wasilewskiego zwrócenia uwagi
na rolę analogii w języku teologicznym: prezentowane wykresy, choć zdecydowanie pozwalają
na „wyobrażenie" sobie pewnych relacji, unaocznienie prawd zapewne bardzo abstrakcyjnych
dla współczesnego słuchacza, to jednak powinny mieć świadomość ograniczeń myślenia
„przestrzennego". Wypada więc zgodzić się z recenzentami, że zabrakło w rozprawie
krytycznego odniesienia do propozycji ks. F. Drączkowskiego , które przy wartości metody
wykresograficznej wskazać by mogło na te elementy czy zastrzeżenia, które warto mieć na
uwadze posługując się nimi w przepowiadaniu. Z wielu bowiem ujęć „przestrzennych" zdaje
się przebijać myślenie jednoznaczne o relacjach między Bogiem a światem , a rozumienie
transcendencji jedynie w tych kategoriach jest istotnie zubożeniem pewnego ważnego konceptu
filozoficznego. Relacja Boga do stworzeń, przyczynowość Boga mają charakter analogiczny i
współczesne napięcia na linii religia-nauka wypływają w dużej mierze z braku jasności w tej
materii. Rzecz jasna, wskazane ograniczenia nie negują wartości metody, ale pokazują istotny
kontekst ich aplikacji. Podsumowując, wysoko oceniam próbę twórczego kontynuowania przez
Habilitanta metody ks. prof. F. Drączkowskiego i jej systematyczny opis.
Ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski:
Po zapoznaniu się z recenzjami doszedłem do następujących wniosków. Ksiądz prof.
Franciszek Drączkowski pozytywnie ocenia główne osiągnięcie naukowe - rozprawę
habilitacyjną. Podkreśla przede wszystkim, że jej autor „klarownie i umiejętnie powiązał
omawianą problematykę homiletyczną z kwestiami z zakresu patrystyki, dogmatyki oraz
wykresografii" (s. 7). Przeprowadzone przez Habilitanta badania uznaje za metodyczne,
wnikliwe, rzetelne i kompetentne. Wskazuje też na słabą stronę książki widoczną w
powtarzających się wykresach podczas omawiania kolejnych wątków tematycznych. Opisując
osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitanta podkreśla zróżnicowanie tematyczne jego dorobku
i uznaje go za nowatorski. Wskazuje też na wysoki poziom naukowy jego opracowań. Końcowy
wniosek jest jednoznacznie pozytywny z rekomendacją, by ks. dr E. Wasilewski mógł
kontynuować postępowanie habilitacyjne.
Ksiądz dr hab. Henryk Sławiński zauważa wkład Habilitanta do homiletyki materialnej,
zwłaszcza gdy przy pomocy figur geometrycznych i rysunków wnikliwie oraz logicznie
porządkuje podstawowe tematy doktrynalne będące źródłem przepowiadania. Autor realizuje
też w swojej pracy soborowy postulat, by w uprawianiu teologii nie zaniedbywać powrotu do
źródeł biblijnych i patrystycznych. Wskazuje też na słabe strony książki. Jego zdaniem
Habilitant bezkrytycznie podszedł do metody wykresograficznej . Poza tym należało bardziej
zadbać o stronę formalną publikacji i zwrócić uwagę na dysproporcje poszczególnych jej
rozdziałów. O ile Recenzent chwali osiągnięcie celu bliższego przez Habilitanta, o tyle cel
dalszy, według niego, posiada pewne braki. Zbyt mało jest wyraźnych odniesień do przykładów
przepowiadania, w którym wykorzystuje się figury geometryczne. Z tego powodu, ta cenna
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monografia, w wielu miejscach nabiera charakteru czysto teoretycznych postulatów.
W ocenie dorobku naukowego zwraca się uwagę na jakość opracowań. Są one interesujące oraz
wnoszą cenny wkład do homiletyki materialnej, formalnej i dydaktyki homiletycznej. W
podsumowaniu Recenzent stawia wniosek o kontynuowanie przewodu habilitacyjnego.
Ksiądz dr hab. Leszek Szewczyk oceniając dorobek naukowy Habilitanta zwraca uwagę
na brak w nim recenzji i sprawozdań z bieżących konferencji naukowych. Mówi też o
nierównym rozłożeniu materiału w poszczególnych rozdziałach i wskazuje na bezkrytyczne
podejście do metody wykresograficznej. Wspomina brak odniesienia Habilitanta w jego
monografii do debaty podjętej przez homiletów polskich w związku z możliwością
wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu. Z całą jednak stanowczością
podkreśla rzetelność Habilitanta w aspekcie naukowym i chwali dokonaną w publikacjach
aplikację metody wykresograficznej do potrzeb współczesnego kaznodziejstwa. Całościowa
ocena dorobku naukowego jest pozytywna i zawiera opinię, by nadać mu stopień doktora
habilitowanego nauk teologicznych.
Z przedstawionych mi niezależnych trzech recenzji wynika, że ks. dr Edward
Wasilewski spełnia określone prawem wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stopień
doktora habilitowanego. Pozytywnie bowiem ocenione zostało jego główne osiągnięcie
naukowe, jak również całokształt pracy naukowo-badawczej i aktywność dydaktyczna oraz
organizacyjna.
2. Monografia została oceniona jako:
Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski:
Zgodnie z celem określonym we Wstępie pracy, Autor kompetentnie i poprawnie
przeszczepił założenia metody wykresograficznej na grunt homiletyczny, aplikując jej
poszczególne tezy do teorii i praktyki przepowiadania. Omawiana praca jest oryginalna i
nowatorska, poszerzająca kaznodziejstwo o nową formę przekazu wizualnego. Należy
podkreślić, że recepcja wykresografii jest twórcza i samodzielna, ubogacająca przepowiadanie o
nowe funkcje i atuty, którymi nie dysponuje przekaz czysto werbalny. Omawiana rozprawa w
całości jest poprawna, tak od strony formalnej,jak i merytorycznej. Wymienione zastrzeżenia nie
obniżają w sposób istotny jej zasadniczej wartości.
Ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII:
Monografia Habilitanta wnosi wkład w rozwój homiletyki. Przypomina konieczność
koncentracji przepowiadania kościelnego na podstawowych prawdach wiary i pokazuje, jakich
błędów należy unikać, by depozyt apostolski nie uległ wypaczeniu. Ponadto podkreśla walor
przepowiadania pozytywnego
historiozbawczego wbrew wszelkim tendencjom
malkontenckim i kasandrycznym.
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ:
Autor pisze zwięźle i logicznie, dobitnie prowadzi myśl i konsekwentnie wyciąga
stosowne wnioski, czyniąc to w sposób zrównoważony i rzetelny. Praca odznacza się zwartą
treścią, a refleksja naukowa przebiega od zagadnień podstawowych i zasad ogólnych do
szczegółowych wskazań i rozwiązań. Autor konsekwentnie wyciąga wnioski z przesłanek i
7

UNIWERSYTET IM. ADAMA MlCł\1E.llVICZA W POZNANIU
Wydział

Teologiczny

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
tel +48 61 829 25 57

tworzy dojrzałą syntezę. Wcześniej wymienione braki nie przysłaniają oryginalności rozprawy
habilitacyjnej ani nie pomniejszają jej najważniejszych walorów poznawczych.
3. Dorobek naukowy i organizacyjny:
Ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski
Dorobek naukowy habilitanta, zróżnicowany pod względem podejmowanej tematyki,
świadczy o jego szerokich zainteresowaniach naukowych, wykraczających poza obszar
homiletyki, związany jednak ze źródłami przepowiadania. Dzięki pogłębionym studiom biblijnopatrystycznym oraz liturgicznym, Autor wypracował cenne kompendium dotyczące
zorganizowania podstawowego warsztatu biblijnego, patrystycznego i liturgicznego homilisty.
Zwrócił uwagę na nowe możliwości, jakie stwarza wprowadzenie wykresografii do pełniejszego
i pogłębionego głoszenia prawd wiary z zakresu sakramentologii, duchowości oraz teologii
moralnej. Przeszczepił na grunt homiletyki nowe metody badawcze, wypracowane przez
patrystykę.

O wysokim poziomie naukowym Habilitanta świadczy też fakt, że zdecydowana
większość jego prac została opublikowana w specjalistycznych, punktowanych i recenzowanych
naukowych periodykach. Jego artykuły i opracowania książkowe ukazały się w różnych
ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych.
Mały niedosyt budzi skromny udział w sympozjach w roli prelegenta oraz brak szerszej
współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Można to tłumaczyć rozlicznymi zajęciami
Habilitanta, który będąc wykładową homiletyki, teologii przepowiadania i teologii pastoralnej
oraz prowadząc ćwiczenia, jednocześnie podejmował posługę duszpasterską jako wikariusz w
parafii.
Reasumując można stwierdzić, że przedstawiony przez ks. dra Edwarda Wasilewskiego
dorobek naukowy oraz dydaktyczny i organizacyjny stanowi podstawę do wniosku o nadanie
stopnia doktora habilitowanego.
Ks. dr hab. Henryk Sławiński , prof. UPJPII:
Na pozostały dorobek naukowy Habilitanta składają się dwadzieścia cztery publikacje:
trzy pozycje książkowe w języku polskim i jedna w języku niemieckim oraz osiemnaście
artykułów w czasopismach naukowych, z których piętnaście zostało opublikowanych w języku
polskim, a trzy w języku niemieckim, a ponadto dwa artykuły w pracach zbiorowych. Znaczna
część publikacji Habilitanta służy promowaniu i rozwijaniu metody graficznego przedstawiania
prawd wiary opracowanej przez ks. prof. Franciszka Drączkowskiego , co zostało wykorzystane
w rozprawie habilitacyjnej. Czasopisma, w których Habilitant opublikował owoce swoich prac
badawczych są w większości cenione w środowisku teologicznym i umieszczone w wykazie
punktowanych czasopism naukowych. Są one wydawane w różnych ośrodkach naukowych
takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Opole, Katowice, Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów,
Włocławek. Świadczy to o tym, że Habilitant jest osoba rozpoznawaną w środowisku
homiletów polskich. Potrafi też wykorzystać kontakty ze środowiskiem teologów niemieckich,
co ułatwiają mu studia odbyte w Niemczech.
Dorobek dydaktyczny i organizacyjny jest jeszcze bardzo skromny. Niedomagania te
wynikają z braku stałego kontaktu ze środowiskiem akademickim. Habilitant ma jeszcze wiele
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do zrobienia w ramach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza że odbył studia zagraniczne.
Trzeba jednak odnotować cenny fakt, że potrafił opublikować owoce swoich prac w języku
niemieckim.
Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ:
W licznych pracach naukowych Habilitant odwołuje się do wypracowanej w latach
1978-2014 przez księdza profesora Franciszka Drączkowskiego metody w teologii, która
ujmuje sumaryczny wykład prawd wiary w 33 wykresach, złożonych z figur geometrycznych
oraz geometryczno-obrazowych. W powyżej wymienionych opracowaniach często dochodzi
do duplikowania publikowanego materiału. Ks. Wasilewski, chcąc przybliżyć założenia
metody wykresograficznej, znaczną część treści (wykresy, rysunki) powtarza. Jest to
zrozumiałe, z punktu widzenia czytelnika, jednak, z punktu widzenia Recenzenta trudno uznać
każdą z publikacji w całości za nowatorską. Dokonując oceny dorobku naukowego przed
rozprawą habilitacyjną należy zwrócić uwagę na zaangażowanie Habilitanta w działalność
publikacyjną. W stosunkowo krótkim czasie po obronie rozprawy doktorskiej (2012) ks.
Wasilewski opublikował 5 książek (w tym monografię habilitacyjną) oraz 18 artykułów (5 w
druku). W ocenie dorobku naukowego poza rozprawą habilitacyjną trzeba wspomnieć o
niedostatku widocznym w wykazie oraz potwierdzonym przez materiały dostarczone do oceny.
Pierwszym z nich jest brak publikacji rozprawy doktorskiej. Drugim jest nieobecność zarówno
jakichkolwiek recenzji publikacji naukowych, jak i sprawozdań z bieżących konferencji
naukowych. Wnikliwa analiza przedstawionego do oceny dorobku naukowego ks. dra Edwarda
Wasilewskiego prowadzi do stwierdzenia, że jest rzetelny w aspekcie naukowym. Wprawdzie
ilość publikacji nie jest imponująca, jest to jednak dorobek merytorycznie poprawny i
wystarczający do uzyskania stopnia doktora habilitowanego z teologii. W informacji o
osiągnieciach dydaktycznych Habilitant odnotował udział w ogólnopolskich dorocznych
spotkaniach homiletów, jako uczestnik (3 razy) i prelegent (1 raz) oraz I Kongresie Teologii
Praktycznej (2016), sesji popularno-naukowej z teologii duchowości oraz dwóch
Międzynarodowych Konferencjach Interdyscyplinarnych (Bydgoszcz, 2012 i 2015 r.).
4. W podjętej przez komisję dyskusji zwrócono uwagę na następujące kwestie:
Ks. prof. Góralczyk zauważył, iż wydaje się, że habilitant za szybko zrobił habilitację. Czas
pomiędzy doktoratem a habilitacją jest zbyt krótki, a artykuły mogą być za słabe na habilitację.
Ks. prof. Drączkowski zgodził się że są w artykułach często powtórzenia, ale metoda wymaga
prezentowania, dlatego wiele artykułów, odnosząc się do tej metody, musi ją najpierw wyjaśnić.
Ks. prof. Sławiński również zauważył, że takie powtórzenia mogą być niekiedy uznawane za
autoplagiat. Wielokrotnie u ks. Wasilewskiego pojawiają się stwierdzenia, że teologowie
popełniają błędy, ale nie ma na poparcie tej tezy żadnych badań. Podstawowy zarzut dotyczy
tego, że u ks. Wasilewskiego nie ma rozróżnienia na przepowiadanie w liturgii i poza liturgią. W
całym dorobku zabrakło tego rozróżnienia. To co jest dobre np. w katechezie, nie zawsze jest
dobre w przepowiadaniu słowa Bożego.
Ks. prof. Drączkowski wyjaśniał, że w architekturze sakralnej także znajdują się symbole
geometryczne, które powinno się wyjaśniać. Dlatego też w kaznodziejstwie przekaz werbalny
może zostać ubogacony o znak graficzny.
Ks. prof. Czyżewski poparł ks. Drączkowkiego, przypominając, że współcześni księża w
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kazaniach dla dzieci wykorzystują wizualizację, podobnie jak wykładowcy uniwersyteccy,
którzy używają prezentacji.
Ks. Drączkowski zauważył, że przedstawienia przy pomocy linii są bliższe istoty Boga niż
przedstawienia antropomorficzne.
Ks. prof. Szewczyk wyraził przekonanie, że ks. Wasilewskiemu towarzyszył niepotrzebny
pośpiech w publikowaniu rozprawy. Jego zdaniem brakuje namysłu dzielonego z innymi
homiletami, którzy podejmowali tę tematykę głoszenia słowa Bożego do współczesnego
słuchacza.

Ks. prof. Roszak: bałbym się przeciwstawiania słowa obrazowi, bo słowo też posiada pewną
ikoniczność. Podstawy teoretyczne aplikacji metody Habilitant mógłby bardziej rozwinąć.
Ks. prof. Góralczyk stwierdził na koniec, że członkowie komisji habilitacyjnej zwrócili uwagę
na walory i mankamenty.
kolejny punkt porządku posiedzenia, przewodniczący komisji, stwierdzając,
że nie wpłynął wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego, zarządził głosowanie w
trybie jawnym, którego celem było podjęcie decyzji o przedstawieniu Radzie Wydziału
opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ks. dr.
Edwardowi Wasilewskiemu w zakresie homiletyki.
5.

Realizując

6. Wynik głosowania:
uprawnionych do głosowania 7 osób;
obecnych podczas głosowania 7;
za rekomendowaniem 7;
przeciw O;
za wstrzymaniem O;
nieważnych O.
komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ws. promocji
kadry naukowej o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk teologicznych
ks. Edwardowi Wasilewskiemu.
7. Wynik

Poznań,

głosowania zdecydował, że

dnia 10 marca 2017 r.

ks. prof. dr hab.

Paweł

Góralczyk, UKSW -

przewodniczący

komisji,

ks. dr hab. Maciej Szczepaniak, UAM- sekretarz komisji,
ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ - recenzent,
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ks. dr hab. Henryk

Sławiński,

prof. UPJPII- recenzent,

Drączkowski, KUL - recenzent, , ~. cfY. · ~~ ?--5-vl.;)Sk., ~
ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK - członek komisji, ~ <;;!tr ~

ks. prof. dr hab. Franciszek

ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, UAM -

członek komisji.
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