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Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska     Lublin, 29 października 2012 

Katedra Historii Filozofii Starożytnej 

i Średniowiecznej  

Wydział Filozofii KUL JP II 

 

RECENZJA 

dorobku naukowego dr Anny Zhyrkovej ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych 

 Dr Anna Zhyrkova w roku 1999 uzyskała dyplom magistra teologii na Wydziale 

Teologii KUL na podstawie pracy: Ostateczny cel dążeń ludzkich. Praca porównawcza 

koncepcji św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. W roku 2000 uzyskała dyplom licencjata z 

historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL, a w roku 2002 na Wydziale Teologii KUL 

obroniła rozprawę doktorską pt. Filozofia Jana Damasceńskiego w świetle Pege Gnoseos, 

uzyskując dyplom doktora nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła –patrologii. 

 

 I. W części pierwszej recenzji przedstawię dorobek dr Anny Zhyrkovej w świetle 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 (Dz. U. nr 

196, poz. 1165), zgodnie z którym ocenie podlegają następujące elementy dorobku 

Habilitanta: 

1. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących 

się w bazie WoS lub ERIH (par. 3, 1 Rozporządzenia). 

 W dorobku dr Anny Zhyrkovej znajdują się cztery takie publikacje:  

 - Hypostasis – the Principle of Individual Existence in John of Damascus, „Journal of 

Eastern Christian Studies” 61/1-2 (2009), 101-130 (INT 2); 

 - Plotinus’ Conception of the Genera of Sensibles, „Dionysius” 26 (2008), 47-59 (INT 

2); 
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 - Porphyry’s Interpretation of Categories – The Neoplatonic Approach to 

Nominalism?, „Eos” 95 (2008), 253-267 (NAT); 

 Theological Consequences of John Damascene’s Concept of Hypostasis, „Vox 

Patrum” 28/52/2 (2008), 1347-1353 (NAT).   

2. Kryteria oceny osiągnięć naukowo badawczych Habilitanta sprecyzowane w 

paragrafie 4 Rozporządzenia obejmują: 

1/ autorstwo lub współautorstwo monografii lub publikacji w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż wyżej wymienione: 

 W dorobku dr Anny Zhyrkovej można wymienić tu następujące dokonania: 

- Autorstwo/współautorstwo monografii: 

- Wstęp (ss. 31) do: Jan Damasceński, Dialektyka albo Rozdziały filozoficzne. O herezjach, 

przekład i opracowanie A. Zhyrkova, Kraków 2011, ss. 147. 

- Reconstructing Clement of Alexandria’s Doctrine of Categories, w: Conversations Platonic 

and Neoplatonic: Intellect, Soul, Nature, red. R. Berchman, J. Finamore, Academia Verlag, 

St. Augustin 2010, 145-154; 

- The Doctrine of Categories in the Neoplatonism, w: Being or Good: Metamorphoses of 

Neoplatonism, Lublin 2004, s. 83-93. 

Pozostałe artykuły: 

- John Damascene’s conception of individual: Hypostasis versus persona, „Studia Patristica” 

51 (2012), 375-394; 

- John Damascene’s Notion of Being. Essence versus Hypostatical Existence, „St. Vladimir’s 

Theological Quarterly” 54 (2010), 85-105; 

- A Philosophical Explanation of Hypostatical Union in John Damascene’s Fount of 

Knowledge, „Theandros: An Online Journal of Orthodox Christian Theology and Philosophy” 

2 (2004); 
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W druku są następne trzy, niezwykle doniosłe publikacje. Zwrócę tylko uwagę na tekst 

stanowiący ważną część The Cambridge Intellectual History of Byzantium, red. A. Kaldellis, 

N. Siniossoglou, Cambridge 2013 . 

2/ Punkty 3-5 paragrafu mówią o liczbie cytowań publikacji Habilitanta, ale w 

dostarczonym przez Habilitantkę materiale nie ma o tym żadnej wzmianki. 

3/Podpunkt 6 paragrafu 4 mówi o kierowaniu lub udziale w międzynarodowych 

projektach badawczych, a podpunkt 7 o międzynarodowych i krajowych nagrodach i 

wyróżnieniach.  

W autoreferacie nie ma na ten temat żadnych informacji. 

4/ Podpunkt 8 paragrafu 4 mówi o udziale w międzynarodowych konferencjach 

tematycznych. 

 Dr Anna Zhyrkova wzięła czynny udział w 15 takich międzynarodowych 

konferencjach.  

3. Paragraf 5 określa kryteria oceny dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz 

w zakresie współpracy międzynarodowej zwracając uwagę na: 

1/ uczestnictwo w programach europejskich, międzynarodowych i krajowych: 

W autoreferacie dr Anny Zhyrkovej nie ma wzmianek na ten temat. Natomiast na stronie 

www Habilitantki (http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1122.html) jest napisane, że w roku 

2000 realizowała grant KBN, nie ma jednak podanego tytułu ani numeru tego projektu. 

2/ Punkt drugi tego paragrafu dotyczy udziału w międzynarodowych konferencjach lub 

komitetach organizacyjnych. 

Habilitantka była współorganizatorem międzynarodowej konferencji: 7th Annual Conference 

of the International Society of Neoplatonic Studies, Kraków 2009. 

3/ Nagrody i wyróżnienia: 

Nie ma na ten temat informacji w Autoreferacie. 

4/ Udział w konsorcjach i sieciach badawczych: 

Brak informacji. 

http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1122.html
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5/ Kierowanie projektami naukowymi: 

Brak informacji. 

6/ Udział w komitetach redakcyjnych czasopism: 

Brak informacji. 

7/ Członkostwo w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych: 

ISNS – International Society for Neoplatonic Studies; 

SAGP – Society for Ancient Greek Philosophy. 

8/ osiągnięcia dydaktyczne: 

- Osiągnięcia dydaktyczne Habilitantki są ograniczone z tej racji, że dopiero w październiku 

2011 podjęła regularne zajęcia dydaktyczne w Akademii Ignatianum w Krakowie w 

Instytucie Kulturoznawstwa. Niemniej wcześniej, w ramach stażu prowadziła w latach 2003-

2004 na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Tel-Awiwie seminarium poświęcone 

neoplatonizmowi, a w latach 2004-2005 wykłady z teologii chrześcijańskiej, filozofii Ojców 

kościoła oraz myśli Tomasza z Akwinu na Wydziale Filozofii i Religioznawstwa tego samego 

Uniwersytetu. 

- W Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Filozofii w Akademii Ignatianum dr Zhyrkova 

prowadzi seminarium licencjackie oraz wykłady z filozofii i teologii prawosławia.  

9/ opieka naukowa nad studentami, stażystami, 10/ doktorantami: 

Brak informacji. 

11/ staże naukowe w ośrodkach krajowych lub zagranicznych: 

- Brak jest dokładnych informacji na ten temat w Autoreferacie dr Zhyrkovej, ale na stronie 

internetowej Ignatianum (http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1122.html) można przeczytać, że 

w roku 2000 otrzymała stypendium Kirche in Not, a w latach 2002-2006 otrzymywała 

stypendium Israeli Ministry of Absorbtion wraz z wewnętrznym stypendium Uniwersytetu w 

Tel-Awiwie; a w latach 2005-2007 Joseph Sagol Fellowship. 

http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1122.html
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- Na temat realizacji pozostałych elementów oceny (12/ wykonanie ekspertyz; 13/udział w 

zespołach eksperckich lub konkursowych; 14/ recenzowanie projektów lub tekstów do 

publikacji) brak jest informacji w Autoreferacie. 

 

II. Merytoryczna ocena dorobku dr Anny Zhyrkovej: 

Dorobek naukowy Habilitantki w aspekcie ilościowym może się nie wydawać 

imponujący. Sądzę jednak, że ważna jest jego jakość i fakt, że większość publikacji jest w 

języku angielskim, ogłoszona w ważnych międzynarodowych periodykach. 

Tym, co od razu rzuca się w oczy przy omawianiu dorobku dr Zhyrkovej jest 

konsekwentny rozwój jej zainteresowań badawczych, przy równoczesnej różnorodności 

prowadzonych badań. Obecne zainteresowania badawcze Habilitantki zostały zainicjowane 

pracą magisterską na Wydziale Teologii KUL poświęconą myśli św. Augustyna i św. 

Tomasza z Akwinu. Podczas prowadzonych badań zauważyła ona istotną zależność poglądów 

Akwinaty od filozofii Jana Damasceńskiego. W swojej pracy doktorskiej podjęła studium 

filozofii Jana z Damaszku starając się wykazać, że nie był on jedynie kompilatorem różnych 

wątków arystotelesowsko-neoplatońskich. W Autoreferacie dr Zhyrkova pisze: „Jan 

Damasceński działał w środowisku, które znajdowało się pod wpływem Aleksandryjskiej 

szkoły neoplatonizmu, a ze streszczenia Isagogi Porfiriusza oraz Kategorii Arystotelesa 

uczynił wstęp do rozważań teologicznych, gdyż traktował curriculum neoplatońskie jako 

zbiór narzędzi wnioskowania i dowodzenia. Dlatego też naturalnym wydawało się 

rozpoczęcie moich badań od analizy tych dzieł i ich neoplatońskich komentarzy” (s. 3). 

Dr Zhyrkova inicjuje ten plan badań wystąpieniem pt. The Doctrine of Categories in the 

Neoplatonism na międzynarodowej konferencji Being or Good: Metamorphoses of 

Neoplatonism (2003), której rezultaty zostały opublikowane w roku 2004 (Lublin, RW KUL, 

red. A. Kijewska) w zbiorze pod tym samym tytułem. Wychodząc z ustaleń Plotyna, który 

uważał kategorie za „rodzaje bytu”, które opisują rzeczywistość zarówno inteligibilną, jak i 

zmysłową (por. s. 85-86), Zhyrkova prezentuje poglądy innych neoplatoników, w tym 

Symplicjusza i Porfiriusza. Te analizy prowadzą ją do wniosku, że w szkołach neoplatońskich 

kategorie traktowano jako predykaty, czyli „znaczące wyrażenia”, różniące się rodzajem, a 

oznaczające rzeczy (por. s. 92), co zbliża ich stanowisko do nurtu nominalistycznego. 
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Plotyńskiej koncepcji kategorii dr Zhyrkova poświęciła osobny artykuł, który został 

opublikowany w znakomitym czasopiśmie „Dionysius”, wydawanym przez kanadyjski 

Dalhousie University (Plotinus’ Conception of the Genera of Sensibles, „Dionysius” 26 

(2008), 47-60). Autorka pokazuje, w jaki sposób Plotyn w interpretacji kategorii obrał 

pośrednią drogę pomiędzy Platońskimi najwyższymi rodzajami (Sofista 254a=256e), które 

opisują wyłącznie rzeczywistość inteligibilną, a odniesieniem kategorii do opisu 

rzeczywistości zmysłowej (por. tamże, s. 47). Kategorie nie są rodzajami bytu, gdyż 

rzeczywistość zmysłowa, do której się odnoszą nie stanowi obszaru bytu, ale sferę stawania 

się. Z tego właśnie względu arystotelesowskie kategorie są raczej predykatami, czy 

wyrażeniami (stoicy), które można uznać za „rodzaje stawania się”, ale nie rodzaje bytu (por. 

s. 56-57). Dyskusja przeprowadzona tu przez Zhyrkovą jest niezwykle ciekawa, bo ukazuje 

ontologiczne podstawy koncepcji Plotyna oraz jej mocne zakorzenienie w myśli 

poprzedników. Ponadto analiza natury kategorii i ich stosowalności do rzeczywistości 

zmysłowej wprowadza jeszcze jeden, istotny problem, a mianowicie zagadnienie tego, co 

konstytuuje zmysłową substancję jednostkową. Według Plotyna substancję zmysłową 

konstytuuje materia, forma i ich połączenie (por. s. 49), natomiast jednostkowość jest 

skutkiem nagromadzenia jakości. W ten sposób pojawia się jeszcze jedna ścieżka badań w 

twórczości Habilitantki, a mianowicie zagadnienie bytu jednostkowego. 

Następnym, ważnym etapem badań dr Zhyrkovej była rekonstrukcja doktryny kategorii 

Klemensa z Aleksandrii na podstawie analizy VIII księgi Kobierców. Efektem tych studiów 

jest artykuł Reconstructing Clement of Alexandria’s Doctrine of Categories opublikowany 

roku 2008 przez renomowane wydawnictwo Academia w tomie pt. Conversations Platonic 

and Neoplatonic: Intellect, Soul, and Nature  pod redakcją Johna Finamore i Roberta 

Berchmana.  Jak pisze Zhyrkova w Autoreferacie, właśnie te jej badania zostały wysoko 

ocenione przez Johna Dillona, który jest niewątpliwym autorytetem w dziedzinie studiów nad 

neoplatonizmem (por. s. 4-5). Habilitantka prezentuje w tym artykule Klemensową doktrynę 

kategorii, którą uważa za zależną od nauczania Antiocha z Askalonu (por. s. 152). Jej 

zdaniem Klemens interpretuje kategorie jako coś w rodzaju epistemologicznych klas, zgodnie 

z którymi ujmowane są rzeczy. Takie „konceptualistyczne” stanowisko jest w istocie zbliżone 

do tego, które reprezentował, jak pokazał to Cyceron, Antioch (por. s. 152). 

Do nauczania Klemensa Zhyrkova nawiąże jeszcze w artykule Porphyry’s Interpretation 

of Categories („Eos” 95 (2008), 253-267) pokazując, że jego interpretacja była pierwszym 

znakiem nowego podejścia do zagadnienia kategorii w ramach tradycji platońskiej (por. s. 
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254). Kwestia kategorii zaczęła się jawić pierwszorzędnie jako zagadnienie z obszaru logiki, 

nie zaś ontologii, chociaż to właśnie ontologia Plotyna uzasadnia stwierdzenie, że kategorie 

mogą być jedynie predykatami, które można – przez analogię z „rodzajami bytu” – określić 

jako „rodzaje stawania się” (por. s. 257). Zhyrkova proponuje taką interpretację 

Porfiriuszowego odczytania arystotelesowskiej doktryny kategorii, która jest całkowicie 

zgodna z ontologią Plotyna (por. s. 265). Jest to interpretacja w duchu umiarkowanego 

realizmu, która zarazem stanowi twórcze rozwinięcie różnych tendencji obecnych w obrębie 

platonizmu (m. in. recepcję nauczania stoików). Według Porfiriusza kategorie to predykaty – 

tj. wyrażenia znaczące, które – stosując się jedynie do rzeczywistości zmysłowej –  oznaczają 

rzeczy, które są uporządkowane rodzajowo (por. s. 261). Nie chodzi tu jednak o pierwsze albo 

„zintegrowane/scalone” rodzaje istniejące poza rzeczywistością zmysłową, ale o 

„niezintegrowany rodzaj” (non-integrated genus), który w opinii Autorki jest formą istniejącą 

realnie w rzeczy i do niej odnosi się owo „wyrażenie znaczące” (por. 262-264). 

Uważam, że jest to znakomity artykuł i powinien stać się ważnym punktem odniesienia w 

studiach nad neoplatonizmem.  

Następna grupa publikacji stanowi dość jednorodny tematycznie ciąg i została poświęcona 

filozofii Jana z Damaszku. Do tej grupy można zaliczyć teksty: Hypostasis – the Principle of 

Individual Existence in John of Damascus („Journal of Eastern Christian Studies” 61/1-2 

(2009), s. 101-130), John Damascene’s Conception of Individual: Hypostasis versus persona 

(„Studia Patristica” 52 (2012), s. 375-394), Wstęp do tłumaczenia Jana Damasceńskiego 

Dialektyka albo rozdziały filozoficzne. O herezjach (Kraków 2011, s. 5-31) oraz znajdujący 

się w przygotowaniu artykuł przeznaczony do tomu The Cambridge Intellectual History of 

Byzantium: John Damascene’s Philosophy – a quest for individual (red. A. Kaldellis, N. 

Siniossoglou, Cambridge 2013).  

Artykuł poświęcony Janowej koncepcji hypostasis ujmuje to zagadnienie w kontekście 

problemu bytu jednostkowego i zasad indywiduacji. Zhyrkova stwierdza, że dla Jana 

Damasceńskiego hypostasis w sensie właściwym oznacza indywidualną substancję będącą 

zasadą swego własnego bytu (por. Zhyrkova, Hypostasis – the Principle of Individual 

Existence in John of Damascus, s. 103), a znamieniem tej „indywidualności” jest 

niepodzielność (por. s. 103-104), określony zestaw przypadłości (por. s. 105), czy 

numeryczna odrębność od innych indywiduów należących do tego samego gatunku (por. s. 

106). Według Zhyrkovej Jan, w odróżnieniu od Boecjusza, nie dyskutował zagadnienia 
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zasady indywiduacji, a jedynie cechy wyróżniające indywiduum (por. s. 106, 109). Dlatego 

„układ przypadłości”, pozwala tylko odróżnić jedno indywiduum od drugiego, ale nie jest 

„zasadą” jednostkowienia, bo jest nią sama hipostaza, która jest indywidualną substancją 

rzeczywiście istniejącą na swych własnych prawach (por. s. 128). W Dialektyce w 

tłumaczeniu Zhyrkovej Jan Damasceński stwierdza: „Dlatego też przede wszystkim 

indywiduum spełnia nazwę ‘hipostaza’, w hipostazie bowiem substancja, przyjmując 

przypadłości, aktualnie istnieje” (Jan Damasceński, Dialektyka 43, tłum. A. Zhyrkova, 

Kraków 2011, s. 72). 

Habilitantka odnosi także pojęcie hypostasis do pojęcia natury i substancji: hipostazy 

należące do tego samego gatunku nie różnią się w swej substancji czy naturze (por. s. 113), 

ale to hypostasis posiada rzeczywisty byt i istnieje sama przez się (por. s. 116-117). 

Substancja czy natura to – według Jana – uniwersalia, które istnieją aktualnie wówczas, kiedy 

współkonstytuują ten oto konkret. Różnica pomiędzy substancją, naturą i hipostazą jest 

różnicą stopnia indywidualizacji, która osiąga swój punkt graniczny w hipostazie (por. s. 

118). W Dialektyce czytamy: „Nazwali oni [tj. pogańscy filozofowie – przyp. A.K.] przeto 

hipostazą to, co jest najbardziej szczegółowe, co zaś jest ogólniejsze i zawiera hipostazy – 

naturą, natomiast istnienie po prostu – substancją” (Jan Damasceński, Dialektyka 31, s. 64). 

Koncepcję indywiduum w filozofii Boecjusza, zasady jednostkowienia, relacji 

indywiduum do natury i substancji oraz fundamentów tego problemu w tradycji 

neoplatońskiej, głównie u Porfiriusza, przedstawił ostatnio Tomasz Tiuryn zarówno w swojej 

książce Boecjusz i problem uniwersaliów (Wrocław 2009), jak i w wielu artykułach 

poświęconych tej problematyce (np. Realizm umiarkowany Boecjusza, „Studia Antyczne i 

Mediewistyczne” 3 [38] 2005, 83-108). Ponadto Tiuryn jest tłumaczem ważnego logicznego 

tekstu Boecjusza, a mianowicie jego Komentarza do Hermeneutyki Arystotelesa (Kęty 2010). 

Sądzę, że dobrze by było, aby Habilitantka, która zajmuje się przecież podobną problematyką 

(zagadnienie indywiduum, powszechnika, interpretacji kategorii), uwzględniła także polskie 

dokonania w tej dziedzinie. 

Artykuł John Damascene’s Conception of Individual: Hypostasis versus Person („Studia 

Patristica” 52 (2012), 375-387) jest kontynuacją tych zainteresowań badawczych dr 

Zhyrkovej. W tym tekście Habilitantka stara się pokazać, że dla Jana z Damaszku termin 

hypostasis i termin osoba nie były określeniami zamiennymi i że Jan wyraźnie preferował 

termin hypostasis (s. 375). Ten termin, jej zdaniem, wyjaśnia bowiem ontologiczną strukturę 
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indywidualnego bytu. Hypostasis jest rodzajem „ontologicznej arche”: jest początkiem i 

sposobem istnienia (s. 378), a zatem istnienie, w pierwszym rzędzie przysługuje właśnie 

hipostazie. Tymczasem termin osoba wskazuje również na indywidualny byt, ale taki, który 

poprzez swoje działania i własności ujawnia się jako różny od innych (por. s. 381). W 

Dialektyce Jan z Damaszku stwierdza: „Osoba jest tym, co okazuje nam samo siebie 

najwyraźniej przez własne czyny i właściwości i jako odróżniające się od przedmiotów tej 

samej co ono natury. Tak np. ów Gabriel, który rozmawiał bezpośrednią ze świętą Matką 

Bożą, który będąc jednym z aniołów, jedyny w tym miejscu obecny przemawiał, odróżnia się 

od innych aniołów z powodu obecności w tym miejscu oraz przemowy” (Jan Damasceński, 

Dialektyka 44, s. 72-73). 

Takie ujęcie osoby jako indywidualnego, racjonalnego bytu kształtowanego i 

ujawniającego się poprzez swoje własne działania Anna Zhyrkova kwalifikuje jako koncepcję 

„przewyższającą” słynną definicję osoby Boecjusza z dziełka Przeciw Eutychesowi i 

Nestoriuszowi: Persona est naturae rationabilis individua substantia (por. s. 382, przyp. 35), 

albo nazywa ją „głębszą” i bardziej odpowiadającą różnym współczesnym nurtom, które za 

wyróżnik osoby przyjmują fakt jej interakcji z innymi (por. s. 386). Nie do końca 

zgodziłabym się z tą diagnozą, ale zapewne rozpatruję ten problem z „Boecjuszowego” 

punktu widzenia. Boecjusza definicja osoby, relacja pojęcia osoby do substancji i natury 

pojawia się w określonym kontekście filozoficznych rozważań, których celem było 

precyzyjne określenie stosowanej terminologii. Boecjuszową koncepcję osoby należałoby 

sformułować w perspektywie całej jego twórczości. Usiłując nieudolnie zrealizować to 

zadanie w książce Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja (Kęty 

2011) napisałam w Zakończeniu: „W tym kontekście jest jasne, że człowiek-osoba ma 

wartość i godność absolutną, a jej źródłem jest właśnie to, że jako niepowtarzalna jednostka, 

obdarzona rozumem i autonomią, może dobrowolnie zaangażować się w dialog z drugą 

osobą, a zwłaszcza z absolutnym Ty” (s. 337). 

Sądzę, że taką konsekwencję, zgodną, co do „ducha” z tym, co później napisał Jan z 

Damaszku, można wyprowadzić z rozważań Boecjusza. Jest to jednak pewien wniosek, 

konsekwencja, którą można wyprowadzić w kontekście całej jego twórczości z powyższej 

definicji osoby. Jeśli przyjęlibyśmy bowiem w samym punkcie wyjścia, że bycie osobą 

realizuje się, gdy indywiduum przez swoje działania wchodzi w interakcję z innymi ludźmi 

(por. Zhyrkova, John Damascene’s Conception of Individual, s. 386), to moglibyśmy dojść do 

wniosku, że ktoś, kto nie jest w stanie działać, czy komunikować się z innymi, przestaje być 
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osobą. Wydało mi się niezwykłe, że już w X wieku Gerbert z Aurillac (papież Sylwester II) 

jakby przewidział ten problem, gdyż w swoim dziełku  De rationali et ratione uti dowodzi, że 

„rozumność” ma szerszy zakres niż „posługiwanie się rozumem” (por. Kijewska, Filozof i 

jego muzy, s. 156 i n.). Rozumność zatem, a nie posługiwanie się rozumem jest – zgodnie z 

określeniem Boecjusza – wyróżnikiem osoby, nawet jeśli ktoś, z różnych względów, nie 

posługuje się aktualnie rozumem. 

Pozwoliłam sobie na podjęcie dyskusji z niektórymi sformułowaniami dr Zhyrkovej, co 

jest, jak sądzę, świadectwem tego, jak inspirujące są jej teksty. Nawet jeśli jej dorobek nie jest 

nadzwyczaj obszerny, to zawiera teksty ważne, erudycyjne, rzetelne a przede wszystkim, 

źródłowe. Autorka znakomicie porusza się na obszarze rozważań filozoficznych, logicznych 

czy teologicznych, dobrze zna i interpretuje teksty filozoficzne. Znalazła „swoje” miejsce w 

nurcie badań światowych, o czym dobitnie świadczy fakt zaproszenia jej do współtworzenia 

The Cambridge Intellectual History of Byzantium (Cambridge 2013). Jest konsekwentna w 

swoich zainteresowaniach, co nie znaczy, że ogranicza się do jednego problemu, czy jednego 

autora: doskonale orientuje się w całej tradycji platońsko-neoplatońskiej, zarówno pogańskiej, 

jak i chrześcijańskiej. Konsekwencją jej zainteresowań badawczych jest tłumaczenie na język 

polski dwóch pierwszych części Źródła wiedzy Jana z Damaszku (Kraków 2011). Uważam, 

że jest to ważne dokonanie, pokazujące naocznie, w jaki sposób neoplatońska tradycja 

przenikała myśl patrystyczną. 

  

Proszę zatem Radę Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego o dopuszczenie 

dr Anny Zhyrkovej do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. W mojej opinii jej dorobek 

spełnia kryteria określone Rozporządzeniem  MNiSW z dnia 1 września 2011 (Dz. U. nr 196, 

poz. 1165). 

 

 

 


