Ks' dr hab' Tomasz Tułodżecki,prof. UMK
wydziałTeologicmyUMK
w Toruniu
ul. Gagarina37
tel.508995 140
email: thomast@urnk.pl

Toruń06.09.2020r'

ReceĘa rozprawydoktorskiej
Ks. Piotrawróbla
nUbodzyw DwudzieleŁukaszorrym' Studium egzegetyczno-teo|ogiczne.''
napisanejpod kierunkiem Ks' dI hab.PawłaPodeszrły,prol UAM
(Pontń 2020' ss.377).

W niniejszej receĘi dokonam najpierw oceny temafu pracy' problemu badawczego,
metodyjego rozwiqzania.NastępniepŹejdę do omówienia stony formalnej i merytorycmej
dysenacji.
1' T€ m at pracy' probl€ m badawczJ,metoda
we wstępie każdej pracy naŃowej znajdują się zAzy-.ycfAjinformacje' które dotyczą
okęślaniaram badawczych,uzasadnieniawyboru tęmatu,stanubadańw rzeczonęjmateńi oraz
doboru metod. Dyseltacja Ks. Piotra w!óblą w tym względzie nie odbiega od standardu.
zważlwszy na rozrriar ptacy (377 ston), wstęp wydaje się być adekwatny do objętości
opracowania. Autor w sposób pogłębionyzarysowałproblem ubóstwa we wspołczesnym
Prrywofujewiele
zwłaszcza
na niwie Kościoła.
i standyskusjinadjegorozwiązaniem
święcię
wypowiedzi osób zajrnującychsię tym tematem'Wskazuje na dokumentypapieskie i
dotykająproblematykimatelialnegoi duchowego
soborowę'które w sposób komplekso\'{y
ubóstwaoraz szukajądróg, aby mu jak najlępiejza&dzić' W dalszejczęściwplowadzenia
Doktorant zawalł wszystkie elementy,jakie powinny zna\eżćsię we wstępie do poważnej

pracy naukowej.Autor rozpoczJna swoją rozprawęod syntetycznegozaprezentowaniastanu
dyskusjinad tematemubóstwaw dzięłachśw'Łukaszawe współczesnej
egzegeziei teologii.
Powofując się na badania C. Haysa podaje poczwómy model ukazywania problematyki
ubóstlva wę wspołczesnejIiteraturzętęologicanej.Wymienia zatemkolejno modelębadawcze,
cryli podwójnegopowołania,
tymczasowy,literackii personalistyczrry
dodającjednocześnie,
żE|,' '.. o ile dorobek biblistów wobecprawcznie każdejperykow tematyczniewchodzącejtu
w 8rę jest bardzo bogaty'jeśli nie olbrzymi' to o tyle fahycznie nieliczne są oPracowania
skoncef|trowaneha samejtylko u]ąfstv,ielek,ykalnej dotyczqcejubogich.',(s. I ',W polskiej litemturzebiblijnej,jak i liczrrychdokumentachkościelnychproblem
ubóstwa przedstawiany na kańach Ewangelii wedfug św. Łukasza' jak i w Dziejach
Apostolskich doczekałsię także wielu opracowań, zwłaszczakilku znaczących altykułów
naukowych.wśródpolskojęzycznychmonografii na tęmatubóstwa w Dziele Łukaszowym na
uwagęzasługujepracaK. Mie|carkapt' 'Jezus _ ewąngelizatotubogich (Łk 4,16-30).Studiun
2 teoloqii św.Łukosza.,, Brakuje jednak' jak stwierdza autor, całościowegoopracowania
dotycz4cegoubogich u świętego
Łukasza (w Dwudzięle).Ninięjsza dysertacjaaspirujędo tego,
aby tę lukę wypełnić.w tym miejscuwprowadzenia
Autorjasno precyzujei okeślapowód,
dla kórego podjąłanalizy w ńniejszej ptacy: ,,Celem głównymrozprawy doldorskiejjest
ahaliza i ocena obrazu osób ubogich w Dvudziele ŁukĄszowym' co pozwoli na ukązanie
głównychrysów teologii TrzeciegoEu)angelistyw temaciedóbr mate/ialhychi ich posiadanią'
perykoppowinnapozwolić
Analiza słow,,ictwą,kontekstóu'li zowartościtreściowej
sloso\a)nych
na wydobycie szczegiłów teologii ubogich św' Łukąsza. ona jest więc podstawowym
zągadhiehiembądąwcry,n.''(s. l2). Swoje analizy autoropalło słownictwodotyczqceubogich
zawartęw Ewangęliiśw.ŁŃasza iDziejach Apostolskich,czyli w DwudzieleŁukaszowym.
Doktorantświadomieużł.wapojęciaDwudziełoŁukaszowe,choćjest ono w egzegeziebardzo
rzadko stosowanę.czyni to ze względunajednośćlitemckąi teologicmą oraz przekonywujące
teo e mówiące o jednym autorzeobydwu dziełltrzeciejEwangeliikanonicfneji Dziejów
Apostolskich. Tym samym tematjaki wytyczył Dokorant dla swojej dysertacji,który brali:
jest jak
'Ubodzy w Dwudzi€ l e Łuk'szowym. studium egzegetycżno-teo|ogiczne."
najbardziejadekwatnydo statusquaestionispostawionegowę wstępierofprawy.
Kolejnym ważnym elementem kŹrżdęgo,,wprowadzenia'' jest wskazade mętody
badawczej. wybór mętod badawcrych w swojej dysertacji Autor wyjŃnia w sposób
kompleksowy.Są one bowiem różne w kolejnych rozdziałachpracy. Innymi słowy:w
o&ębnemętodyanalizy tekstubiblijnego'
poszczególnychrozdziałachzostałyzastosowanę
Jeślichodzi o lozdział pierwszy, który ma chaIaktel bardziejhistoryczny' Doktorantwyjaśnia

wrost' iż' ),możespodziey,anejest w tW miejscu ( '..) zadeHarowanie użyciapodejścia
diachronicznego, albo prz,najmhiej o nim wspomnieć' Ze vzglęrlu na wielką złożoność
problematyki datącjiposzczególnychtekstów kiejest lr1ożliwezacho\9aniediachronii' Srąd kż
przy prezentacji rozwoju pojęć dotyczqcych ubósrwa i ubogich' właściwszymwydaje się
stoso]łanieprzez nas kl))tełium kąnoniczhego, w czym ii,'f,azi się lakże posłu,zeńs^a,o
względemcałegoorędzia Pisma s\viętego.''(ss' 14-|5)'
w rozdzialedrugim i trzeci Autor, powołującsię na zaleceniaPapieskiejKomisji
Biblijnej,wskazujenazastosowanie
podejścia
synchronicznego
do wybranychi analizowanych
tekstów' z pominięciemwymiaru historyczrregoforrnowaniasię tekstu,a uwypułJającaspeĘ
literackie.W koniecznychs}tuacjachuzfte zostanąelementymetodyhistoryczno-kr}tycaej,
ziwłaszczAkrytyka form i krytyka redakcji. Rzeczywiście w całym sfudium Autol z
powodzeniemi konsekwęntniestosujeobranemetodybadawcze.Dotycz] to zarówno walst\ły
fi|ologicanej*ybranych tekstów,gdfie docierado najbadziejpielwotnychi wyszukanych
maczeń uta|izowanychprzez siebie terminów,jak wa$t\ły struktualnej,plezenfującrzetelnie
i bardzo logiczne ptzemyślanestrukfurywybranychfiagmęntó.\^/.
wielka szkoda,żewe prowadzeniuAutor nie zawarłuwagdotyczącychzastosowanego
języka hebĄskiego i języka gleckiego.Anatizy literackieomawianychw
w opracowarriu
rozplawie tekstów opańe są na transliteracjachtych staroą'tnych języków, których zasady
opieĄą się o naukoweopmcowania,pzyjmowaneogólnie w caĘ biblistyce.Przybliżenie
regułtransĘpcji j. hebrajskiegoi greki zastosowanejw niniejszejdysertacjiuczyniłobypracę
jeszcze bardziejprzystępnądla szerszegogronac4telników.
w kwestii zapisuterminówi pojęćpochodz4cychz języka hebrajskiego
należypoczynić
jeszcze jedną kr}tycaną uwagę' któIa dośćmocno utrudnia lekturę pracy' W zapisie słów
hębrajskmautorstosuje,niezrozumiałą
dla mnie,nięjednoliĘmetodęzapisu.Znacnta część
wyrazów z j' hebrajskiegozapisanajest dziwną,pochyłączcionką niespotykanqraczej w
innych opracowaniachbiblijnych. W innych przypadkachzapis opartyjest o pŹyjęte ogólnie
zasadyfonetycznei glaIiczne'Bywająprzypadki'żete dwaróżtezapisywystępująobok
siebie
w tym samymzdaniu,czy Eazie (np. ss. 21' 31' 44' itd.).Poza tym zdarzająsię prrypadki'
całkowitej niekonsekwencji' gdzie Autor w ogóle zarzuca tanskrypcję i stosuje alfabet
pojęć(np.ss.32, 165).w przypadkuksiązkowejpublikacji
hebĘski w zapisieanalizowanych
udostępnionej szerszęmu glonu czyte]ników uważAm z.a konieczne dokonanie korekty
literackiejpolegającej
na ujednolicęniu
sposobuzapisutranskr}pcjihębrajskichsłówużytych
niniejszejdysertacji.

2. Formalna stronł pracy

z puŃtu widzeńa wymogów formahych do|yczącychp|zedłożlEń
naukowych dysertacja
Ks. P. Wróbla nie budzi większych zasttzeiLęń.Jest napisana poprawnym językiem,
z dużądoząspecjalistycznego
słownictwa
i terminologiinaŃowej. Z drugiejstrony'niejestto
dziełołatwew lekturze, co zapewneda się łythmaczyć dość,,hęrmętyczną''tematykąjakiej
dotyczy. ogó|rrie stronaformalnapracy stoi na dobrympoziomie.Kilka błędówstylistycznych
(np. s5. 12, 23' 43' 49' 103' 115, 131,220,340), k1óreza1]wai.yłem
w czasie lekhrrytego
opńcowania możnadość
łatwopoprawićpodczaskorekty edytorskiejczy wydarłniczej.Perłne
uwagi i zAstlzeżeniabudzi budowazdali w tękścierozprawy.Niektóre akapĘ składająsię z
jednegozdania,co budi pytanieo ich zasadność
(np.ss. '16,296).Podobruerzecz
w tekście
się ma z błędamiliterowymi (tzw. ,,litelówkami''). Moż'iLaich nBIeźó w tekścietakżedość
sporąilość(np.ss. 19, 31, ,l7, 89, 229' 28.l).Mającna względziebardzoobszemycharakter
rozprawy, uchybienia dotycząceszaty literackiej omawianejdyseńacji są sporadyczne.Mimo
iż Autor traktujeczasami o Źeczach trudnych to jednak przejżysty, bardzo logiczny i spójny
sposóbprowadfeniemyślipomagaczy.telnikowiłatwiejzrozumiećplezentowanebeści.Trzeba
dodać, że praca została napisana baxdzo komunikatywnym językięm, Wspomniane juz
potknięcialiterackienie dyskwalif]tująw zadensposóbwysokiejjakościtej pracy.
wcześniej
Podział dyseltacji na rozdziaĘ i paragra& nie budzi zAstlzeżeń.Naleiałoby jednak
przyjveć się numeracji paragrafów. Kłżdy pierwszy paragraf nowego rozdziału winien
|ozpoczynać się od cyfry: 1. Gdy chodzi o przypisy to widać dużą staranność
i konsekwencjęw ich zapisie. zwfaca kż uwagę prawidłowydobór literanrry i jej podział
w częścibibliograficznejQ. Źtódła'2' DokumentyKościołai Wypowiedzi Papieskie,3'
Litęratura stalozytną 4. Słowniki, Encyklopedie, Kontordancje, Grarnatyki, Metodologię i
publikacjiwykorrystanychw
Bibliografie,5' KomentarzeBiblijne,6' opracowania).I1ość
jednak udoskonalić
dyseltacjijest imponująca.Z formalnęgoputtu widzenianależałoby
poszczególnychpozycji bibliograficznych(Bibliografia).W obecnym
sposóbprezentowania
warialcie, nazwiska autorów ',zlewająsię'' f tytułamiich dzieł,gdyżDoktolant nie zastosował
,'wcięcia'' w kolejnym wielszu (ewentua]rliewierszach)pod kazdymnazwiskiem.Pomimo tych
uwag trzeba stwierdzić' żebiblio$afia w dysetacji Ks. P' Wróbla zostałasporz4dzorn nader
dla tegoĘpu publikacji.
staranniei poprawnie'Mo,na ją unać za przykładową

3. Merytorycznr stronapracy

Dolftorant podzielił swoją placę na .^ery rczdziały poprzedzone wprowadfeniem.
podziałjest
Dziełowieńczy zakończenie,wykaz skótów i bibliografia.Tak zaproponowany
logiczrry i nie budzi ?Astrzeżeń.W zasadzie we wszystkich rozdziałachpracy widać dużĘ
wprawę w zakresie posługiwaniasię naŹędziami eEzegetyczrymi i filologicznymi prry
analiziewybranychtękstów' SwojebadaniaegzęEętyczrle
Doktorantkonsultujew oparciuo
szeroką litelaturę naukową zarówno po1sk6 jak i obcojęzycalą. Powofuje się na innych
autorów' nie tylko jednak qtuje wyniki ich badań,ale potafi krytycznie i Źeczowo podejść
do ich poglądó\ł'ocęnićje, a niejednokrotnie
podjąćsłusznąpolemikęlub uzupełnićczy
splecyzowaćw opalciu o prowadzonewłasneanalizy t€kstów biblijnych (np. s' 203). wszys&o
to świadczy,żeKs. P. Wróbel nie tylko dysponujepoprawnymwarsztatembadawczym'który
umożli\'iamu rzetelnąegzegezębib|ijnązna dobrzepolskąi międrynarodową
myślbiblijną,
ale potrafi kr}tycznię korzystaćz dorobku irmych autońw. widać, żeAutor włożyłbudzo
duzo wysiłkuw przygotowanieswojegoprzedłoż€nia.
Rozdziałpierwszy rozprawy,zatyfułowany',Tłohisroryczno.kultwowei te|minologii
ubósrwa oraz bogich w Piśnie Świę',,1,, (ss. 17-66) ma charaker wprowadzający w
problematykę ubóstwa w Dwudziele św.Łukasza. Po przędstawieniutej problęmatyki w
różnych epokach i kultumch starc4.tności,Doktorań podjąłbadania filologiczne. Swoje
analizy w tej częścidysertacji Autol prowadił na trzecb pożomach. Pierwszy to przegląd
słownictwa
na tęmatubogichi ubóstwaw Biblii HebĄskiej. Drugi poziomanalizto studium
podobnychzagadnieńw gleckim tłumaczeniuBH, czyli w tekścieseptuaginty.ostatnia część
sfudium w tym rozdziale to przegląd podstawowych terminów na temat ubóstwa w NT,
zwłaszczau św.Łukasza' wyodrębnieniepodstawowegospektrumaaczeń w zaklesie ubogich
i ubóstwa u trzeciego Ewange|istyjest dla Autora konieczrrym fundamentemdla dalszych
badali w rozdziałachIl .IV. Z przeprowadzonychobserwacji w tej częścipracy wynika, że
pojęciem,bez któr€ g o nie sposóbaozumiećtematykiubóshvaw trzeciejEwangeliijest słowo
p,@hos (żebrzqcy,ubogi,lichy, hędzny,biedŻl).Nalezy stwieldzić,żewywody naukowew tej
częścipracy są logicane i zasadne.Godnym pochuałyjest zebraniewszystkich wa,niejszych
wniosków z pierwszego rozdziałuw oddźelnym podsrrmowaniu.Nie fawsze jest to regułą
literaturzenaukowęj.

Prawdziwej ądrodyseńacji stŹnowiąrozdziałyu. I (ss.ó7.2 87).Tę dwa rozdziałyautor
opracowałw kluczu egzegetycznym.Najpierw poddałanalizomtekstyz Ewangelii św'Łukasza
(rozdziałIl). Kryeńum wyboru poszcz€gó|nych tekstów stanowi ich pochodzenieliterackie:
mate ałzaczęĘnięty przęz trzęciegoEwangęlistęod św.MaIką da|ejteksfypochodzącez tzw.
źódłaQ i wreszcieperykopyz mateńałuwłasnegośw.Łukasz. RozdziałlII to analiza tematyki
ubogich i ubóstwa przekazala w Dżejach Apostolskich. Pole badawcze w tej częścipracy
(IozdziałIII)zmieniasię,gdyż,jak wynikaz badańAutomdysertacji,piątaksięgaNT zawiera
odmiennąterminologięna tematubóstwa aniżelitrzecia Ewangelia. w Dziejach Aposto|skich
nie pojawia się np. ani razu k]uczowe dla Ewangelii słowopt&hos. Tematyka ubóstwa w
drugiej księdze św.Łukasz2 manieco odmiemy cha&kter.Kluczowymi terminamisątu słowa:
eleanosync (iałmużn!,)i diakania (stutbti)' Wskazują one na zainteresowanieśw.Łukasza
ubogimi i ubóstwem w wymiarze wspó]notowym na tle pięrwszych wspólnot Kościoła
jerozolimskiegoi antiocheńskiego.
Ks. P. wrobel podchodzido teksfubib|ijnegoi do badarinad nim z koniecznądozą
kq.tycyzrrru.Zna doskonaleprzebiegksaahowalria i redagowaniaKsiąg NT' Niekiedy jednal<
ten konieczny krytycyzrn zanika. W samymqtule pracy Autor zwiócił uwagęna tematubóstwa
w Dwudziele św.ŁukaszĄ.z wzebieg, arLa|1z
egzegetyczrychwynika, iż akuratw tym temacie
Ewangeliaśw'Łukaszai DziejeApostolskieanaczącoróżniąsięterminologicmiei pojęciowo.
Śledząc badania Ks. P. wróbla możra odnieśćwTłzenie,ż akurat tematykaubóstwa w obu
Księgach wskazuje na odrębnychautorów bądźredaktolów kaidej z nich. oczywiściejuz we
wstępiępracy Autor podałwięle argumentówwspółczesnejegzegery za jednością
obu dzieł.
Wydaje się żeproblematykaubogich i ubóstwa równieżmoźEstanowićalgumentzajednością
wplawdzienie literackąi ęgzegetyca!ąa bardziejteologicznąi duchową'Podstawąmogąbyć
fu błogosławienstwa
zawalte w Ewangęlii św.Łukasza, klóre odnosząsię do ubogich tak w
Ewangelii' j ak i w DźejachApostolskich oraz do tych, którzy w obu dziełachpróbują ubóstwu
zAIadńć. Pewne uściślenia
i dopowiedzeniaw tym temacie byłyby ciekawym uzupełnińem
koncepcji tzw. Dwudziełaśw.ŁŃasza.
Drobne zastrzeżeniabudzą również te częścirozplawy, gdzie Autor pżeprowadza
analizy na temat różric tekstualnychwynikających z krytyki tekstuposzczególnych p€rykop'
W tym zakesie doktorantprzywofujestan dyskusji zawarty w podstawowychopBcowaniach
naukowych(np. B. M. Metzgęra)i praktyczniekazdy fiagmentdysertacjipoświęconyĘtyce
teksfualnejkończy stwierdzeniem.',, . ' ' drobneponyłki kopistów,obocznościczy uzupełnienia
ze względuna parulelne miejscanie majq żadnegowiębzego wpbMu na zawartość|feścio'|,ą
tektu.''' Rodzi się zatem pytanię:skoro różnice wynikające z lóżnych wariantów t€kstu nie

majązasadniczegowtr}ty\łu
na treść
analiz to wjakim celu autolje tak obficie pŻywołuje?czy
nie wystarczyłoby, w mzie konieczności,odesłaniecą'te]iika do splawdzonychoplacowań w
tym zakrcsie. bęz zbędnegoi sztucmegoposzelzania zawaltościniniejszej pracy? Mimo tych
nielicznych uwag' zarówno strukturyobu lozdziałów egzegetycznych,ich tleść,jak i sposób
prezentacjimateriałuw poszczególnychparagrafach,nie budz4 większych zastrzeżeń.Nalezy
zanwa:iryć,że Autor konsekwentnie podŹrżąobraną drcgą nie snuję lozważań, któIe
zaciemniałyby
głównywąek rolprawy.
ostatni Zsadniczy rozdziałdysertacjiKs. P. ftóbla ma charakterteologiczny (ss' 288348)' W analizowanychtekstachAutol poszul.ujew nim obrazu Boga, chrysfusa' Kościołai
człowieka' Bardzo wzr:inymwątkiem teologicznym jest mariologia' gdyż to Malyja dla św.
ŁikaszĄ przez li,yty w Magnificat termin _ /apeirros(osobaniskiego stanu,doświadczającej
biedy' ubóstwa i upokorzenia) jest, jak podaje A|]tot, ,'hajdoskonalsfq prfedstawicielk4
ubogichJahwe,,(s.315)' To ona skupiasobięws2rystkię
wątkiteologiiubogich,poruszonew
zarównow Ewangelii'jak i Dziejów Apostolskich.obydwa dziełaśw.Łukasza,zwłaszczaw
początkowych perykopach ukazują jej niepodv/ażalnąrolę we właści\łymroalnlenla
Chiystusa i Kościoła.Te bardzo cenne uwagi teologiczneAutola wypełniajątreśćczwańego
rozdziałurozprawy.
obszeme ,lakończenie'' (s. 332.348)placy zawierabaldzo syntetycae pżypomnienie
najważnięjszych etapów przebytej drogi w poszukiwaniu właściwego flozumlenla
problematykiubogichi ubóstwaw tfw. ,,Dwudziele''św.Łukasza'szkoda tylko, żęna sarn
konięc Doktorant nie wzmiankuje o dalszych mozliwych kięrukach badań Łukaszową
egzegeząi teologiąw omawianychprzez siebie obszarachtematycznych.
4. Konkluzje
Monografia ,,Ubodfy w Dwudziele Łukaszowym' studium egzegetycznoteologiczne.''jest niewątpliwiedźełemimponującympod kilkoma względarni.Po pieIwsze
obrazubóstwai ubogichw NT i jako taki
Doktorantjestpioniercm'gdy chodzio całościowy
nie mógł liczyć i polegać na dziełach innych badaczy, bądźodwoływaćsię do jakichś
wypracowanychprzez nich kienrnków poszŃiwań' Musiał sam _ zapęwne nie b€z zgody
promotora- w1tycryć szlak swoich e!.'aljz.Z teksfu dyseńacji przebija duza doza naukowej
samodzielności
i dojrzałości.
Jest to tym bardziejgodnepodziwu,gdyż,jak mi wiadomo,
studiów biblijnychna EcoleBiblique w Jerozolimięczy
Doktorantnie odbyłpogłębionych
Biblicum w Rzymię. Jak zawszew przypadkurozpraw naukowych,mozra oceniaćkrytyczfe

zalówno sposób pŹeplowadzania analiz' dobóI instrumęntarium,jak i owoce studium' w
istocie, pe\łne uwagi krytyczne zostały wyłuszczone powyżej. ostatecznie jednak nie
dysked1tują one w źadnymwypadkuwańościtego dzieła.
Po drugie, za imponującąnalęi,y uzr'a!.ilośćkonsultowanych dzieł. Wśródpozycji
bibliograficznych
dominujeliterafuraobcojęzyczna(głó nie w językuangielskim.aletakżew
języku francuskim,włoskimi nięmięckim).Niewielki balk,jaki zauwaĄłemw zestawieniu
pozycjito pominieciepozycjiAgńeszki Ciborowskięj,
konsultowanych
''Teologiąmiłosierdzia
w Ewangelii ŁukaszoweJ' (Knków 2009). Jest to praca doktorskanapisanana seminariumu
Ks. Prof. StanisławaHałasai obronionana Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie . W
Ńzdziale 1|rzeclrnniniejszej dysertacji Autor dogłębnieanalizuje perykopę o ,,bogaczu i
Łazazu (Łk 16,19-31).RozdziałVI wspomnianejrozprawyAgnieszki Ciborowskiejtakże
jest tęj kwestii. Dotarciedo wymieńonej pozycji mogłoby zatem poszerzyć
poświęcony
jeszcze bardźejperspektywęegzegetycznąi teologiczq prowadzonychbadan.Tym bardziej,
żejest to pozycja wydana na gruncie polskim. ocfywiście, nalężryta}!j.ezwrócić uwagę na
swobodę z jaką Doktorant przeplowadziłanalizy intęręsującychgo tekstów staloz]tnych _
głównie hebrajskich, ale takf

gręckich. To dowodzi odpowiedniego naukowego

przygotowaniaDoktorantą które jest niezbędnew przypadl.utego rodzaju p.ac'
stanowićprzyczynek
Po trzecierł'reszcie,omawianadysertacjabędziez pewnością
teologiibiblłnejubóstwai
i niezbędnypunktodniesieniadla kolejnychsfudiówdotyczących
ubogich. Byłoby z pewnościąkorzystne, gdyby po przeprowadzeniusugęrowanychwyżej
korekt możnają było przetfumaczyó na język angielski i wydać drukiem. w ten sposób
mogłabysię staćplzyczynkiem do dalszych dyskusji w tej mateńi na polu międzynarodo\łym'
pŹez ks. Piotra Wróbla spehria
ostatecznie więc stwierdzam.że pIaca przBdłożona
wszystkiewymogi stawianeIozprawomdoltorskim.Zwracam się zatem z wnioskień do
Wysokiej Rady Naukowej Dyscyp|iny nauki teologiczDeUniwersyt€ t u im. Adada
Mickiewicza w Poznaniu o dopuszczenieDoktoranta do dalszych etapów przewodu
doktorskiego.
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