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1. Uwagi wstgpne
Ewangelia Sw. Jana zamyka kanon czterech Ewangelii i jest Swiadectwem
wiary i jej przekazu apostolski ego z przelomu I i II w. po Chr. Swiatowe
bibliografre zawierajq ogromn4 liczbE komentarzy i innego typu opracowari
dotyczqcych Cnvartej Ewangelii. Pismo to zawiera pogtgbion4 refleksjg nad

wydarzeniami SciSle zviqzarrymi

z osob4 Jezusa Chrystusa,

Jego

poslannictwem, a takLe namysl nad Jego relacj4 do Boga Ojca, do czlowieka
oraz do Swiata.
Mowy i dialogi zawarte w Ewangelii Janowej, cho6 b*rJqnarzeczywistych
wydarzeniach, zostaly jednak sformulowane na nowy spos6b, kt6.y byl
odpowiedni dla odbiorc6w iryjqcych kilkadziesi4t lat piliniej od opisywanych
wydarzeh. \Ysp6lnotawierzqcychmialajednak przekonanie,2e obecnoS6 Jezusa
w Ko5ciele jest tak samo intensywna, jak za irycia pierwszej generacji
wieruqcych.
Terminologia zawarta w Ewangelii Janowej jest stosunkowo skromna,lecz
tak dobrana, by wyruhalabardzo glgbokie mySli teologiczne. JUL sam Prolog (J
1,1-18) zawiera tre6ci, kt6re z jednej strony siggaj4 do odwieczroSci Bohej
(preegzystencja Logosu), a z drugiej znajdtjq swojq aplikacjg w kreacji Swiata i
jego zbawienia (cho6 bez aspektu pasyjnego). Kahde opracowanie, kt6re
zawiera armrlizg Janowych termin6w jest bardzo cenne, poniewaz to wla5nie
dob6r sl6w oruz ich trycie w kontekScie danej wypowiedzi jest sposobem
przekazywania prawd wiary w ich najistotniejszych wymiarach.

2. Problematyka dys ertacji i metoda

na poczqtltt

wskazuje rLa biblijne wypowiedzi dotyczqce
,,szukania", poczqwszy od dramatycznej sceny rajskiej, w kt6rej B69 ,,szttkal"
Adama, po jego upadku (Rdz 3,9). Przechodzqc z kolei do istoty problematyki
dysertacji Autor stwierdza: ,,Wedtrug Jana Jezus stal sig rcalizatorcm
Doktorant

odwiecmego planu poszukiwania czfowieka przezBogd' (s. 31). W ten spos6b
zosta\a sformulowana istota judaizmu i chrze5cijaflstwa. To nie czlowiek szuka
b6stwa (iak w religiach),lecz 869 szuka czlowieka.Kafude rzetelne naSwietlenie
tej kwestii jest niezwykle istotne, porwala bowiem na lepsze rozumienie
unikalnego charakteru doSwiadczenia duchowego opisanego w Biblii, a kt6re
nie ma hadnego (nawet w prryblizeniu) odpowiednika w Swiecie. Nalezy sig
zatem pochwala zar6wno Doktorantowi, jak i jego Promotorowi za podjgcie sig
tej zasadniczej tematyki dla calego chrzeScijarlstwa, kt6re w obecnej epoce
zmaga sig w wieloma przeciwnoSciami, niezrontmieniem a nawet
przeSladowaniem. Tymczasem istot4 chrzeScijanstwa (iak i judaizmu) jest
spotkanie sig czlowieka z poszukujqcym go Bogiem (te dzieje rozpoczgly sig w
symbolic zrLy m Edenie).
We wstgpie Autor stwierdza: ,,Chcqc sprostad postawionemu w t5rtule
niniejszej pracy doktorskiej zadaniu, analizg terminu (qria ograniczono do
jednej Ewangelii. O uzraniu Ewangelii Swigtego Jana za tekst podstawowy
zadecydowal aspekt ilo5ciorvy - Ewangelia wedlug Swigtego Jana najwigcej
ruzy przytacza badany termin. Czgstotliwo66 siggania przez ewangelistg po
slowo (r1rto uzmyslawia, 2e najbardziej zainteresowany byl nim Swigty Jan.
Innymi slowy, Jan doszedl do wniosku, 2e wtafinie ten termin najpelniej odda
BoZe objawienie" (s. 31). Od ranttrzeba tu stwierdziljednak, 2e termin (ryrtu
nie jest jedynym, a nawet najwaimiejszym w slownictwie przekaruj?cym
objawienie BoZe w Czwartqi E.rangelii.
Autor kontynuuj 4c tzasadnienie podjgcia sig prezentowanej tematyki
stwierdza:,,Dodatkowym argumentem przemawiaj4cym za Ewangeli4 Swigtego
Jana jest jej treS6. Przekazuje ona bowiem szereg dialog6w Jezlusa z r6inymi
osobami, a nie tylko opis v,rydarzeh, jak ma to miejsce w ewangeliach
synoptycznych. Tym samym moZliwe jest znalezienie wigkszej iloSci znaczeh
badanego terminu. Wynika to z wigkszej elastyczno6ci wypowiedzi
prrytaczanych w dialogach ni?tych, kt6rych autorry przedstawiaj4 suche faky"
(s. 31). Doktorant docenia szczeg6ln4 specyfikg Czwartej Ewangelii, dzigki
czemtr podjgte badania bgdq sig opieraly na materiale bardzo r6zrorodnym i
zawierujqcy dynamizm dialogiczny, kt6ry wynika bezpoSrednio ze spotkania sig
i komunikacji migdzy osobami.
Formuluj4c problem dysertacji Autor stwierdza: ,,'W niniejszej pracy
postawimy pytanie nie tylko o mraczenie terminu (ryrir,t, ale r6wnieZ o to, cry
mohna mu nada6 nowe znaczenie, kt6re bgdzie mialo ewentualny wplyw na
interpretacjg teologiczr4 poszczeg6lnych tekst6w" (s. 34). W tym
sformulowaniu pojawia sig aspekt odtw6rczy oraz tw6rczy. Aspekt odtw6rczy
dotyczy prezentacji znaczenia terminu (qria, jakie ustalily dotychczasowe
badania egzegetyczne, natomiast aspekt tw1rczy odnosi sig do badah
Doktoranta, lct6ry w oparciu o wlasne analizy usiluje odkry6 takie zrraczenie
terminu (r1rir,t, kt6re dotychczas nie zostalo jeszcze w publikacjach
uwzglgdnione. Nie chodzizatem o ,,nadanie nowego znaczenid' jak pisze Autor,

lecz o jego odkrycie. Sprawa dotyczy przyporzqdkowania maczenia terminu
(r1rta do jednego z aspekt6w (wertykalnego, wertykalnego-horyzontalnego
orazhoryzontalnego).
OdnoSnie metody zastosowanej w dysertacji znajdujemy nastgpujgcy opis:
,,Badania zostanq przeprowadzone metod4 historyczno-krytycznq, w ramach
kt6rej podejmiemy sig delimitacji perykopy dokonamy
egzegezy,
postuguj4c sig aparatem l<rytycznym. Jej wynikiem bEdzie przlporzqdkowanie
badanego terminu do wlaSciwego aspektu" (s. 3a). Ten opis jest bardzo og6lny i
domaga sig wigkszej precyzacji.
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3. Struktura dysertacji i osi4gnigcia badawcze
Praca zostaNa podzielona na trry rozdriaty. Pierwszy zostal za$tilowarry:
Czasownik ,,szukat" (ZHTEQ) w Biblii poza Ewangeliq iwigtego Jana. (ss. 3672). W tej czg(ci dysertacji Doklorant sigga do pokrewnych tematowi
wypowiedzi biblijnych. kt5re zawierq1 czasownik (ryir,t, wzglgdnie jego
semicki odpowiednik. W LXX (qria wystgpuje 320 razy, z cz;ego w 253
przypadkach jest on tlumaczeniem jednego z wielu odpowiednik6w hebrajskich
lub aramejskich. W sumie Doktorant doliczyt sig az osiemnastu termin6w
semickich tlurnaczonych przez LXX czasownikiem (nrta. Trzy z nich
pochodzqz jgzyka aramejskiego: NIr:, x:s, bxui, a kolejne z jgryka hebrajskiego
(czasowniki,rzeczowniki iprzyimek): :nx, 1r,'h, ntpf, nulp:, nbn,:nn, NsD, -rB),
fpE, 5xur. W sumie Autor wylicza crtema{cie termin6w, z tego jedenaScie
hebrajskich, co nie zgadza sig z liczbq podanq wcze6niej (potrzebne sq tu
doprecyzowania) (s. 3 7).
Na poczqtku zostaly przeanalizowane teksty aramejskie (Ksigga Daniela),
kl6re pojawiajq sig w kontekstach vryrahajqcych dayhenia czlowieka w celu
otrzymartia pomocy od Boga. Odnoszqsig zatem do Swiata nadprzyrodzonego.
Ze norumialych wzglgd6w Doktorant znaczrrie wigcej uwagi po6wigca
tekstom hebrajskim. Material badawczy dzieli wedlug kryterium czgstotliwoSci
tlwnaczenia danego terminu czasownikiem (qrtu. W ten spos6b jednokrobrie
zostaly przethxnaczone nastgpuj4ce rdzenie: :i'TN, 'l'1, '5: (przyimek), i:tixf
(rzeczownik), nup: (rzeczowrik), nbn, '10n, Nst!, 5xul, W podsumowaniu Autor
okre5la specyficzry kontekst tzycia danego terminu hebrajskiego. Podobny
schemat zostal zastosowany w alrralizie tekst6w zwierajqcych tlumaczenie
(ryrto: dwukrotne (rnul, ny: * przyimek \u) oraz czterdziestotrzykrotre (un'r).
Najwa2niejszy jest rdzeri Up:, kt6ry zostaL dZ sto osiemdziesiqt trry razy
tNttrnaczony czasownikiem ( nr i a .
Po tych ustaleniach Autor prezentuje temat nosz4cy tytul: Termin u,p:
hebrajskim odpowiednikiem (ryrta. Doktorant zEmvJe sig tu tekstami
zawartymi w ksiggach historycznych, dydaktycznych i prorockich. W kolejnym

punkcie Autor wskazuje na trzy aspekty uzycia terminu utp:

w
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Testamencie : wertykalny, wertykalno-horyzont alny oraz horyzontalny.

Ze zrozumialych wzglgd6w w pierwszym rczdziale Doktorant

poSwigca
wigcej uwagi prezentacji uirycia czasownika (r1rta w Nowym Testamencie (z
pominigciem Ewangelii Janowej). W NT czasownik (ryia wystgpuje ll7 razy,
z tego 37 razy w Ewangelii Janowej. Autor podaje vqykaz uzycia tego

czasownika w poszczeg6lnych pismach nowotestamentalnych (s. 52), a
nastgpnie przystgpuje do prezentacji szczeg6lowej, poczynajqc od ewangelii
synaptycznych, poprzez pisma Janowe (bez Czwartej Ewangelii), a kohczqc na
pozostalych ksiggach Nowego Testamentu. W podsumowaniu (podobnie jak w
testach starotestamentalnych) zostaty ukazane trzy aspekty uzycia czasownika
( r7 r i ox wertykalny, wertykalno -horyzontalny or az hory zontalny .
Drugi rozdzial jest zaty\ilowarry: Analiza egzegetyczna tekst6w
zawierajqcych termin (r1rtr,t w Ewangelii Jana (sr. 73-187). Jest to
najobszerniejszy fragment opracowania. Zostala w nim przeprowadzona
egzegeza 2I fragment6w zawierajqcych czasownik (qrta. Metoda badawcza
jest oparta na schemacie: krytyka tekstu, okre6lenie granic poszczeg6lnych
tekst6w oraz egzegezaposzczeg6lnych tekst6w (s. 73). Autor podaje tlrtut danej
perykopy, np. Powolanie pierwszych uczni6w Jezusa w J 1,35-39. Przystgpuj4c
do kffiki tekstu ogranicza sig juz do w. 38 tego fragmentu. Na poczqtku zostal
prrytoczony tekst oryginalny (wedtug NTG), a nastgpnie j"go polskie
tfumaczenie (BT). Sarna Wytyka tekstu zr:rstala przedstawiona bardzo
szczeg6lowo. Kolejny krok badawczy (granice perykopy) wskazal na kontekst
wystgpowania wypowiedzi oraz na wyraziste jej wyr62nienie na tle s4siednich
fragment6w (posta6 Andrzeja i anonimowego ucznia). Egzegeza nie ogranicza
sig do w. 38, lecz obejmuje ww. 35-39 i jest najobszerniejszq czgficiq calego
punktu. Autor sigga do najwahniejszych termin6w greckich, kt6re s4 istotne dla
formy i tre6ci analizowanej perykopy. Uwzglgdnia kontekst blihszy i dalszy
Janowego tekstu (sigga r6wnie2 do innych ksi4g Nowego Testamentu oraz do
Starego Testamentu). Ustala zrtaczenie danych termin6w ivtyruheh oraz spos6b
ich uzycin, trp. odnosi sig to do zlohenia noO ptve4 $. 77). Badany fragment
zamyka,,Konkluzj a", w kt6rej Doktorant ustala tresd formuty ri (rlreire: Jezus
pyta o pow6d wykonywanej przez otoczenie cz5rnnoSci (pod4zarie za Jezusem).
Pojawia sig tu aspekt horyzontalny (poszukiwanie w wymiarze ziemskiej
egzystencji).

Analizowane przez Autora teksty naleh1 do dw6ch czg{;ci Ewangelii
Janowej. Pierwsza z nich zawartajest w J l,l9-12,50 (Ksigga nrak6w), z niej
pochodz4 nastgpuj4ce analizowane perykopy: Powolanie pierwszych uczni6w
Jezusa (J 1,35-39), Jezus i Samarytanka (J 4,20-24), Uczniowie wobec Jezusa i
Samarytanki (J 4,27), Powody nienawiSci Zyd6w wobec Jezusa (J 5,1-18),
Apologia Jezusa (J 5,19-30), Swiadectwo'Jezusa a niewiaru Zyd6w (J 5,31-47),
Blgdne motywy poszukiwanialentsaprzez tfum (J 6,22-40), Jezus i Jego bracia
w drodze na Swigto Namiot6w (J 7,1-13), Sp6r Jezusa z tlumem i Zydami w

czasie Swigta Namiot6w (J 7 ,14-24), Sp6r Jezusa z miesrkahcami Jerozolimy w
czasie Swigta Namiot6w (J 7,25-31), Sp6r Jezusa z faryzeuszami w czasie
Swigta Namiot6w (J 7,32-36), Sp6r Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w PiSmie
po Swigcie Namiot6w (J 8,21-30), Dyskusja Jezusa Zydanri po Swigcie
8,31-59), Reakcja Jezusa wobec Zyd6w
10,22-42),
Namiot6w
Wskrzeszenie tr-azarza (J lI,I-44), OkolicznoSci poprzedzEqce wydarzenie
Paschy Jezusa (J 11,55-57).PilEC ostatnich analizowanych tekst6w nalezy juZ do
tzrv. Ksiggi mgki chwaty (J 13-21): Wydarzenia w nocy przed pojmaniem
Jezasa (J 12,31-38), Zapowiet? powt6rnego przyjScia (J 16,16-24), Pojmanie
Jezusa (J 18,1-10), Jezus s4dzony przez Pilata (J 19,4-16), Spotkanie Marii
Magdaleny z J ezasem (J 20,1 4 - L7 ). Kuhdy z ty ch fr agment6w zo stal przebadarry
zgodnie zzapowiadanym wczeSniej schematem (s. 73).
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Ostatni rozdzial nosi tytul: Przeslanie teologiczne (ss. 188-209). Autor
rozpoczyna od podsumowania rentltat6w swych dotychczasowych badan.
Wszystkie analizowane teksty zostaly prryporzqdkowanie do jednenego z
aspekt6w: wertykalnego, wertykalno-horyzontalnego lub horyzontalnego (w
niekt6rych przypadkach pojawia sig zaszeregowanie do dw6ch, a nawet trzech
aspekt6w). Ilustruje to obszerna tabela (ss. 188-190). Po tej og6lnej prezentacji
nastgpuje ich szczeg6lowe om6wienie, kt6re koncentrowalo sig tra
zaproponowaniu nnczenia terminu (qria w danym wersecie i w
pr zy p or zqdkowanym asp ekc i e.
CaloS6 opracowaniawiehczy zakohczenie (ss.

210119). Jest on stosunkowo
obszerne. Autor odwoluje sig do czasownika (qria, analizujqc jego budowg, a

nastgpnie prrytacza osi4gnigcia wynikaj qce z analiz

w

i wnioskowania zawartych
poszczeg6lnych rozdzialach pracy. Pierwszemu rczdzialowi zostalo

poSwigcone aZ piE6 stron, podobnie jak i dw6m pozostatrym rozdzialorn.
Doktorant przytacza ponownie tematy wszystkich xnlizowanych perykop (ss.
215-2L6), a nastgpnie ich prrporuqdkowanie do odpowiedniego aspektu.
Bardziej szczeg6lowo (a zarazem schematycznie) kwesta ta zostala ukazana na
podstawie osi4gni96 wynikaj4cych z informacji zawartych w trzecim rozdziale.
W korlcu Autor postuluje koniecznofil dalszych badan nad znaczeniem terminu
(nrio w innych tekstach Nowego Testamentu.
W formie dodatk6w (apendyks) pojawiaj4 sig dwa punkty: 1. Zestawienie
synoptyczne tekst6w zwierajqcych termin (rpta, 2. Hebrajskie i aramejskie
ekwiwalenty greckiego ( r1rta.

4. Ocena formalna i merytoryczna dysertacji
Autor dobrze v,rywiqzal sig z postawionego sobie projektu badawczego.
Opanowal bardzo dobrze warsztat pracy naukowej z zahesu egzegezy biblijnej.
Podstaw4 jest tu znajomoSc jgzyk6w biblijnych oraz metod wsp6lczeSnie
stosowanych przy tego rodzqu pracach.

Trzeba zadac pytanie: Czy autor osi4gn4l cel badawczy postawiony we
wstgpie do dysertacji? Przypomnrjmy, 2e problem pracy dotycryL kwestii
znaczenia terminu (rlrir,t w Ewangelii Sw. Jana. Uwa?na lektura opracowania,
przeprowadzone analizy oraz -.uqyciqgane z niej wnioski w postaci syntezy
teologicznej analizowanych fragment6w pozwalajq na udzielenie jednoznacznej
pozytywnej odpowiedzi na to pytanie. \M pierwsz5rm rozdziale zostaly
wyczerpuj4co przedstawione airycia tego czasownika (i jego semickich
odpowiednik6w) zar6wno w pismach Starego juk i Nowego Testamentu. W ten
spos6b zostal naszkicowany problem badawczy, kt6ry w swej konkretnej
postaci stal sig przedmiotem analizlpodsumowaf zawartych w drugim i trzecim
rozdziale dysertacji. Szczeg6lnie cenne jest uporz4dkowanie materiatu w
oparciu o trzy aspekty: wertykalny, wertykalno-horyzontalny orazhoryzontalny.
Juz sam tr6jpodzial aspekt6w Swiadczy o wielu r6zrorodnych kontekstach
treSciowych i teologiczrych ulycia czasownika (ryrio w Janowej Ewangelii.
Autor nie pomin$ w analizie Zadnego tekstu (z (tltir.,l) dzigki czemu w spos6b
caloSciowy naSwietlil problematykE, jake sig zaj$.
Recenzowana dysertacja wpisuje sig w katalog bardzo waZrych opracowari
egzegetyczno-teologicztrych z zak<resu egzegezy Ewangelii Janowej. Siggnigcie
do reprezentatywnych tekst6w z wybranej tematyki i zaprezentowanie ich na
szerokim tle narracji ewangelijnej, porwala wsp6lczesnemu czytelnikowi na
bardziej poglgbion4 lekturg tekstu biblijnego, bgd4cego istotnym Swiadkiem
wydarzehzhawczychdokonanychprzezJezusaChrystusa.
Motyw ,,szrtkarria" w pierwszym rzgdzie odnosi sig do poszukiwania
czlowiekaprzezBoga i na odwr6t. Inicjatywa jednak nale?y do Boga (por. Rdz
3,9). Na poziomie horyzontalnym ,,poszukiwanie" dokonuje sig w relacji:
czlowiek - czlowieUprzedmiot.
Tytul rozprary nie budzi zastrzeheh. Wydaje sig jednak, ze bardziej
precyryjnie brnrialby, gdyby w miejsce slowa ,,termin" pojawiloby sig slowo
,,czasownik", kt6rym jest omawiany w dysertacji (r1rtu. Zatem tytul m6glby
brz-nie6: Znaczenie czasownika ZHTEQ w Ewangelii Swigtego Jana. W grtule
istotny jest czasownik (qrir,t orazBwangelia Sw. Jana. Autor postanowil zhadac
znaczenie tego terminu w oparciu o wypowiedzi zawarle w Crwartej Ewangelii.
O wyborze tego pisma zadecydowal aspekt ilodciowy, poniewaz w nim
wystqpuje napzgficiej badany czasownik. Takie podejScie sprawia, ze wyb6r
Ewangelii Janowej byl dosyl przypadkowy (zuriqzarry ze statystyke). Ma to
swoje konsekwencje w strukturze calej dysertacji. Autor nie akcentuje budowy
tego pisma Janowego i jego szczeg6lnej teologii. Wiadomo, 2e Ewangelia ta
dzieli sig wyraZnie na dwie czg5ci (o tym wspomniahemwyzej). Dobrze byloby,
gdyby ten podzial zostal r6wnie2 zastosowany w dysertacji. W odminnym
podziale mo?,na bytoby z drugiego rozdzialu stworzy6 dwa niezaleine od siebie
teksty: Analiza egzegetyczna tekstdw zawierajqcych termin (nrto w Ksigdze
znakiw Ewangelii Jana (J l,l9-12,50) oraz Analiza egzegetyczna telcst6w
zawierajqcych termin (qrio w Ksigdze mgki i chwaly Ewangelii Jana (J 13-21).

Dokonuj4c takiego rozr62nienia jest sig wiernym tekstowi ewangelisty i jego
teologii. We wnioskach moi-na byloby na6wietlid uzycie (qrio w obu tych
czgi;ciach pisma i wskazad na pewien rozw6j mySli, czy teL na pojawiajqce sig
nowe aspekty.
We wstgpie Autor odwoluje sig do liczrych tekst6w biblijnych, analintje
termin (r1rio i jego uirycie w Biblii. Odwotuje sig do slownik6w wskazujqcych
na semantykg tego czasownika. Przedstawia problem badawcry, zastosowan4
metodologig oraz strukturg opracowania. Nie ma jednak wzmianki o
dotychczasowych opracowaniach. Dotyczy to zv,ilaszcza slownik6w
teleologicznych i egzegetycztrych pod red. G. Kittla orazH. Balza. Wprawdzie
Doktorant cytuje te opracowania, Lecz nie prezentuje wprost artykulu
odnosz4cego sig do tematu pracy, a zawxtego w TWNT II autorstwa H.
Greevena (ss. 894-898). Obszerny artykul tematyczrty znajduje sig r6wnieZ w
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Tetament II autorstwa H.-G. Linka
oruzF. Avemariego (ss. 1682-1685). Te opracowaniawraz z innymi (ntilaszcza
dotyczqcymi Ewangelii 5w. Jana) mogtyby sta6 sig podstaw4 do dalszych badan
zaw arty ch z niniejszej dysertacj i.
Pierwszy rozdzial (Czasownik ,,szukaA" IZHTEAJ w Biblii poza Ewangeliq
Swigtego Jana) powinien mie6 inn4 strukturg. Podzielony na dwie czg5ci: teksty
Starego Testamentu oraz teksty Nowego Testamentu, bylyby bardziej
przejrzysty. Do tego koniecznie trzeba byloby doda6 zakohczerie
podsumowuj4ce calo56 badan. Ta uwaga odnosi sig r6wnie2 do pozostalych
rczdziah6w. Tytul pierwszego rczdziaht lepiej brnrialby: Czasownik ZHTEQw
Biblii poza Ewangeliq Swigtego Jana. Wyr62nienie ,,szuka6" jest niepotrzebne, a
nawet mylqce.
Drugi rozdzial (ak wyzej wskazalem) lepiej byloby podzielid na dwa nowe
rozdzialy. W poszczeg6lnych paragrafach warto byloby wyr6imi6 liter4 ,,d"
,,Konkluzjg" i umieScil jqw spisie tre5ci.
Zakohczenie dysertacji jest zbyt obszerne (est znaczrrie dluhsze od wstgpu!).
Niepotrzebne s4 powt6rki na temat budowy czasownika (nriu. Dziwi r6wniez
zdarrie:,,Wynikiem badari bylo stwierdzenie, 2e termin (nrto wystgpuje 320
razy w 304 wersetach, przy czym w zestawieniu LXX z BHS w 253
przypadkach odpowiadajq mutrzy aramejskie i pigtnadcie hebrajskich sl5w" (s.
210). Dane te nie pochodz4 z badah wlasnych Autora, lecz zostaly przejgte z
innych opracowari (s. 37). W zakorlczeniu zostalo nagromadzonych ogrom
szczeg6low, trp. s4 powt6rzorue wszystkie tytuly analizowaurrych perykop (ss.
215-216) oraz teksty przyporzqdkowane do okreSlonego aspektu: wertykalny,
wertykalno-horyzontalny oraz horyzontalny (ss. 217119). Takie
nagromadzenie informacji nie porwala na spojrzenie bardziej og6lne i
teologiczne.
Obszerna bibliografra zostaha podzielona na pigd czgSci. Pierwsza nosi tSrtul:
Telrsty 2r6dlowe i ich tlumaczenia. Autor zebral tu tytuty wydari tekst6w
biblijnych. Dob6r jest trafiry i wyczerpujgcy. Druga czg36 nosi tytul: Atlasy,

encyklopedie, lankordancje, leksykony, podrgczniki, slowniki, synopsy. Znalazl.
sig tu wykaz tych wszystkich publikacji, kt6re stanowi4 niezbgdne narzgdziaw
kuhdej pracy egzegetyczno-teologicznq. W trzeciej czg{ci Komentarze
Autor umieScil tytuly komentarzy do r62nych ksi4g biblijnych. W czwartej
czg(ci
Opracowania znalazly sig tytuly szczeg6lolvych opracowaf do
r6imych zagadnieh biblijnych, natomiast w pi4tej czgi;ci Artykuly zostaL
zastosowany podzial na autor6w starozytnych oraz wsp6lczesnych. Do
pierwszej grupy nalehq pisma Ojc6w KoSciola, a do drugiej opracowania
wsp6lczesnych autor6w. Wykaz bibliografrczrry na o96l jest poprawny.
Pojawiaj4 sig jednak pewne kwestie dyskusyjne. Druga czg(C (,,leksykony")
powinna nrale26 sig na koricu zestawu. W ,,komentarzach" dobrze byloby
wyr6imi6 te odnosz4ce sig do Ewangelii Janowej. Pisma Ojc6w KoSciola lepiej
bytoby umieSci6 po ,,tekstach 2r6dlowych". Rozr6znienie ,,opracowanid' i
,,artyktrty" jest niepotrzebne. Zwlaszcza, 2e Autor w ,,opracowaniach"
llrieszcza r6wnie? artykuty, trp. BorgwsKl J., Problem autorstwa czwartej
Ewawngelii, CT 48 (1978) 2, s. 203-2L4. Umieszczona w tym wykazie
,,Gramatyka grecka" (podobnie jak ta odnosz4ca sig do gramatyki aramejski.j)
powinna ntale26 sig w drugiej czg(ci bibliografii. W zapisie bibliograficzrym
pominigto niejednokrotrie uwagi: ,,redaktor". Dotyczy to np. redaktor6w lvydan
tekst6w biblijnych, c4 tez slownik6w.
JEzyk opracowania jest poprawny. Pojawiaj4 sig w nim pewne nieScisloSci,
kt6re konieczni e trzeba usun46.
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5. Pytania do doktoranta:
1. Czy istniej4 jakie6 wcze5niejsze opracowania zwiqzane z kwestiq (rlriot
w Nowym Testamencie?
2. Czy istniej e r6znica ury cial znaczenia ezasownika (qrtot w pierwszej i
drugiej czgfici Ewangelii Janowej?
a
J. Cry w Ewangelii Janowej czasownik (qrta ma podktad grecki (LXX),
wzglgdnie semicki (BHS)?

6. Wniosek korf,cowy
Powyzsze uwagi i pytania w nicrym nie podwahajq wysokiej oceny
przedlohonej dysertacji. Uwaham, 2a spelnia ona wszystkie warunki
przewidziane w prawie uczelnianym na temat prac doktorskich i stawiam
wniosek, aby przyst4pi6 do kolejnych etap6w przewodu doktorskiego.
Opole dn. 3.05.2019 r.

