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Opina o dorobku naukowym dr Anny Zhyrkovej, w związku z 

jej staraniem o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 

 

 
Pani dr Anna Zhyrkova ukończyła studia magisterskie w roku 1999 na 

Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a jej praca poświęcona 

porównaniu wizji celów człowieka u Augustyna i Tomasza z Akwinu uzyskała 

Nagrodę Rektora KUL dla najlepszej pracy magisterskiej. Już trzy lata później, a więc 

w r. 2002, p. Zhyrkova obroniła pracę doktorską, poświęconą filozofii Jana 

Damasceńskiego. Tempo przygotowania pracy doktorskiej było – jak na standardy 

nauk społecznych i humanistycznych – zaiste imponujące, i wyraźnie świadczy ono o 

zdolnościach, pracowitości i samodyscyplinie p. Zhyrkovej. Wszystko to tym bardziej 

godne jest podkreślenia, że doktorat nie był kontynuacją tematyki magisterskiej, że 

penetrował zupełnie nowe przestrzenie problemowe.  

Na osiągnięcie kolejnego szczebla kariery akademickiej przyszło i przychodzi 

czekać p. Zhyrkowej dużo dłużej, ponad 10 lat, co już wydaje się okresem u nas 

typowym, co zarazem z jednej strony może zaskakiwać, gdyż tematyka habilitacyjna 

wyrasta bezpośrednio z tezy doktorskiej, z drugiej jednak strony wynika najwyraźniej i 

usprawiedliwiająco z okoliczności życiowych, jakie stały się udziałem habilitantki 

(„macierzyństwo oraz częste zmiany miejsca zamieszkania”, jak sama objaśnia w 

Autoreferacie). Te koleje życiowe wiązały się też najwyraźniej z pozostawaniem przez 

czas dłuższy poza ustabilizowaną sytuacją zatrudnieniową – akademicką czy 

naukowo-instytucjonalną. Dopiero od roku 2011 p. Zhyrkova zatrudniona jest na 

Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, wcześniej mając okazję 

korzystać jedynie ze stażów naukowych na Uniwersytecie w Tel-Awiwie – z 

pewnością świetnych i cennych, ale przecież nie gwarantujących szerszej stabilności 

naukowo-instytucjonalnej. Z tym większym uznaniem należy spojrzeć na „utrzymanie 
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się” p. Zhyrkowej w pracy naukowej, na prowadzone przez nią indywidualne badania, 

poszukiwania filozoficzne, na udział w międzynarodowym życiu naukowym 

(konferencje), wreszcie na publikacje, których ilość i jakość są, zwłaszcza od roku 

2008, godne bardzo wysokiej oceny. 

Co więcej, p. Zhyrkova uznała, że publikacje te pozwalają jej ubiegać się o tytuł 

naukowy doktora habilitowanego. Nowe przepisy w tej sprawie nie wymagają bowiem 

od habilitanta dzieła książkowego, ale pozwalają przedstawić w to miejsce 

„jednotematyczny cykl publikacji”, wsparty innymi warunkami i osiągnięciami. 

Uważam, że w sprawie pierwszej i najważniejszej – owego „cyklu publikacji” – 

p. Zhyrkova przedstawiła właściwy i przekonujący zbiór tekstów. Składa się nań 

dziewięć anglojęzycznych artykułów, dopełnionych przekładem na j. polski (z 

własnym Wstępem) dwóch obszernych fragmentów (części) największego dzieła 

Damasceńczyka, czyli Źródła wiedzy, mianowicie: Dialektyki albo rozdziałów 

filozoficznych oraz O herezjach. Siedem z tych artykułów opublikowanych zostało w 

latach 2004-2011 w znakomitych i specjalistycznych periodykach („Dionysius”, 

„Eos”, „Journal of Eastern Christian Studies”, „Saint Vladimir’s Theological 

Quarterly”, „Studia Patristica”) oraz w pracach zbiorowych, w tym w 

najświetniejszym w ostatnich latach polskim (choć nie polskojęzycznym) 

wydawnictwie poświęconym neoplatonizmowi: Being or Good (Goodness). 

Metamorphoses of Neoplatonism pod redakcją A. Kijewskiej. Dwa natomiast ze 

wskazanych przez habilitantkę artykułów zostały wprawdzie przyjęte do druku, ale 

jeszcze nie ukazały się. Przyznam, że wydaje mi się to sytuacją niezbyt właściwą; 

skoro najnowsze przepisy habilitacyjne raczej ułatwiają ubieganie się o ten tytuł, to 

wskazane wymagania powinny być całkowicie dopełnione; w innym wypadku odnieść 

można wrażenie, że postępowanie ma charakter sztucznie pospieszny. Uważam, że 

niewiele zmienia tu fakt, że artykuły, o które chodzi, prezentowane były na ważnej 

konferencji lub zostały zamówione, a zupełnie niezrozumiałe jest, że w całej tej 

sytuacji habilitantka nie udostępniła do postępowania (a więc i recenzentom) choćby 

rękopisów (wydruków komputerowych) owych tekstów. 

Można by powiedzieć, że przedstawiony cykl publikacji nie pozwala stwierdzić 

szerokiego zakresu badań naukowych p. Zhyrkowej, że obracamy się w dość wąskim 
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kręgu filozofii Jana z Damaszku, co w dodatku jest kontynuacją tematyki doktoratu. 

Byłaby to jednak opinia raczej pochopna. Badania podoktorskie habilitantki są 

najwyraźniej podporządkowane pewnemu dojrzałemu projektowi intelektualnemu oraz 

konsekwentnemu planowi badawczemu (zaprezentowanemu w Autoreferacie), w 

którym Damasceńczyk otwiera szeroki horyzont filozoficzny, teologiczny i 

historyczno-filozoficzny. W cykl artykułów wchodzą więc cenne, a i erudycyjne, 

studia nad Kategoriami Arystotelesa i ich neoplatońską recepcją, nad Klemensem z 

Aleksandrii, nad Plotynem, nad Porfiriuszem, nad Janem Filoponem; to na tym tle i z 

poczynionymi tam ustaleniami p. Zhyrkova prezentuje w czterech najważniejszych i 

najobszerniejszych tekstach swą interpretację myśli Jana Damasceńskiego (zresztą ów 

cykl artykułów określa jako rekonstruowanie korzeni zachodniego problemu jednostki 

i jednostkowienia w filozofii bizantyjskiej). Wszystkie artykuły prezentują bardzo 

wysoki poziom, świadczą – po pierwsze – o erudycji, o szerokich horyzontach 

filozoficznych autorki; po drugie – o jej skrupulatności i wnikliwości badawczej, 

wreszcie – o pracowitości; a to tego wszystkiego właśnie wymagali bohaterowie jej 

tekstów oraz jej metoda badawcza. Tak więc wskazany zbiór artykułów jak najbardziej 

spełnia wymóg „jednotematycznego cyklu publikacji”, spełnia też jak najbardziej 

wymóg „znacznego wkładu autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej”. 

Wstępnym tu argumentem jest fakt, iż twórczość Damasceńczyka nie obrosła 

tak rozbudowaną literaturą jak wielu innych ojców kościoła. Wynikało to zapewne z 

pewnej przełomowości Damasceńczyka, przełomowości raczej wszakże nie 

oryginalnej, a jedynie podsumowującej epokę patrystyki i przenoszącej cudze idee w 

nowy wiek scholastyki. Zdaniem na przykład Gilsona, „chociaż Jan Damasceński nie 

jest wybitnym myślicielem, niemniej jednak okazał się pożytecznym przekazicielem 

idei”, który jednak „nie pretendował do dokonania oryginalnego dzieła”; „stratą czasu 

przeto – napisze z kolei Copleston – byłoby doszukiwanie się w jego pismach nowych 

treści”. P. Zhyrkova z prawdziwie filozoficznym krytycyzmem próbuje przeciwstawić 

się tej konwencji czy wręcz stereotypowości historyczno-filozoficznego obrazu 

Damasceńczyka. Słusznie zwraca uwagę (za U. Eco), że o ile „współczesna kultura 

zawsze robi wrażenie, iż tworzy coś nowego – nawet wtedy, gdy w istocie jedynie 

powtarza dobrze znane treści”, to „kultura średniowieczna, nawet tworząc coś 
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nowego, próbowała to ukryć pod płaszczykiem powtórzeń”, „wyrzeczenia się 

oryginalności i zasłaniania się autorytetami”, czego Jan z Damaszku jest być może 

wzorcowym przykładem. I po drugie, choć habilitantka zdaje sprawę z powszechnie 

wskazywanej roli Damasceńczyka wobec chrześcijaństwa wschodniego (i teologii 

prawosławnej, gdzie jest – u Bułgakowa, W. Łosskiego, Evdokimova, Meyendorffa – 

jednym z najczęściej przywoływanych ojców kościoła), to może jeszcze ważniejsza 

jest dla niej jego twórczość jako antycypacja średniowiecza łacińskiego (i 

skonceptualizowanie tej inspiracji) oraz, choć raczej w tle, pewne koligacje z XX-

wieczną teologią protestancką (Barth), a i z wyrastającą w znacznej mierze z judaizmu 

filozofią dialogu (Buber, Levinas). 

Damasceńczyk jawi się w ujęciu p. Zhyrkovej nie tylko więc jako postać 

przełomu (szczególnie gdyby miała to być rola tylko odtwórcza i – by tak rzec – 

mechaniczna), ale jako oryginalny myśliciel przełomu – twórczo syntezujący wątki 

przeszłości i inspirująco wskazujący wątki przyszłości. 

Tematem z dzieła Damasceńczyka, który otwiera taki horyzont interpretacyjny 

jest zagadnienie bytu, zwłaszcza bytu indywidualnego i zwłaszcza wynikająca z tego 

wizja jednostki. Damasceńczyk, jak może nikt inny, miałby tu transponować 

starożytne koncepcje ontologiczne i logiczne w stronę najdojrzalszego średniowiecza, 

a więc filozofii Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota. Kolejne artykuły p. Zhyrkovej 

ukazują więc różne aspekty kwestii indywiduacji, indywidualności, hipostazy i osoby 

u Jana z Damaszku i u jego bezpośrednich poprzedników, a mianowicie (jeśli chodzi 

najpierw o poprzedników): 

- motywy pre-nominalistyczne w neoplatońskich interpretacjach Arystotelesa, 

wyrastające z logicznych analiz Arystotelesowskich kategorii i to przy 

antyindywidualistycznym nastawieniu neoplatończyków w metafizyce; co w sumie ma 

pokazywać przynajmniej zarodek motywu indywidualistycznego w filozofii 

neoplatońskiej jako takiej i teoretyczne uprawnienia do śledzenia motywów 

indywidualistycznych (i nominalistycznych) w późniejszym neoplatonizmie (w tym 

oczywiście u Damasceńczyka); 

- pogłębienie owego indywidualistycznego motywu nominalistycznego u 

Klemensa, od-ontologizowanie kategorii na rzecz ich epistemologizacji; 
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- niekategorialny moment bytu zmysłowego czy partykularnego u Plotyna; 

- degradacja ontologicznego statusu rodzajów u Porfiriusza, sprowadzenie ich 

do orzeczników, a więc funkcjonalnych wyrażeń języka, aczkolwiek mających 

odpowiednik (w postaci aspektu, cechy) w przedmiotach realnych, co w sumie 

oznacza kompromisowe stanowisko Porfiriusza w kwestii realności uniwersaliów; 

Wszystko to – pokazuje p. dr Zhyrkova – niejako przygotowało w kręgu 

neoplatońskim grunt dla myśli Damasceńczyka, dla nowatorstwa i oryginalności tej 

myśli, na co składałyby się następujące jej elementy i aspekty: 

- pojawienie się koncepcji bytu indywidualnego, czyli teorii hipostazy: 

niepodzielnej, indywidualnej substancji określonego gatunku; 

- sekwencja terminów „substancja”, „natura”, „hipostaza”, gdzie przechodzimy 

od uniwersalności do partykularności, a więc w kierunku indywiduacji; sekwencja ta 

ma charakter logiczny, ale nade wszystko ontologiczny, przy czym tylko hipostaza 

istnieje aktualnie, zaś substancja i natura wyłącznie w i poprzez hipostazę; tak więc 

teologiczno-trynitarne pojęcie hipostazy zastosował Damasceńczyk do objaśnienia 

struktury bytu – to właśnie tutaj mamy do czynienia szczególnie wyraźnie z 

oryginalnością jego filozofii; 

- już tutaj spotykamy kluczowe dla późniejszej filozofii chrześcijańskiej, a 

zwłaszcza dla Tomasza, rozróżnienie istoty i istnienia, przy czym istnienie (a nie tylko 

byt) przysługuje wyłącznie hipostazie, a więc bytowi indywidualnemu; Bóg, jeśli jest 

rzeczywisty, to będąc hipostatycznym istnieniem, choć też jego sposób istnienia jest 

szczególny – jest on samym istnieniem; to zwłaszcza tutaj Jan Damasceński 

zapowiada klasyczną filozofię średniowieczną; 

- odróżnienie „hipostazy” i „osoby”, wyraźnie przecież utożsamianych w 

„narracji” patrystycznej; o ile hipostaza to indywidualny realny byt (ontologiczny), to 

„osoba” wskazuje na relatywny i moralny (dziś powiedzielibyśmy zapewne: 

psychologiczny) wymiar indywidualnego istnienia; to objaśnia nieużywanie przez 

Damasceńczyka terminu „osoba” w odniesieniu do kwestii trynitarnej i 

chrystologicznej; bycie osobą ma u niego charakter relacyjny – dziś 

powiedzielibyśmy: dialogowy, dialogiczny – co pozwala habilitantce dostrzegać u 

Damasceńczyka antycypacje myśli Bubera czy Levinasa; ponieważ istnienie Boga nie 
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jest determinowane przez relację, to nie stosuje się do niego terminologia „osobowa”, 

ale w pełni stosuje się terminologia „hipostatyczna”; natomiast hipostaza ludzka 

istnieje w sposób osobowy. 

Odtworzone tu zasadnicze – w moim przekonaniu – punkty projektu 

interpretacyjnego p. dr Zhyrkovej przekonująco, jak sądzę, pokazują, że już w myśli 

patrystycznej znajdujemy zaczyny zachodniej idei jednostki i jednostkowienia 

(indywidualizmu i indywiduacji); co więcej, że bizantyjskie rozwinięcie myśli 

Damasceńczyka pozwala nie wykluczyć, że również, wbrew pewnemu stereotypowi, 

filozofia, myśl, duchowość bizantyjska nie jest antyindywidualistyczna, nie jest 

całkowicie odrębna i zupełnie inaczej ufundowana niż myśl i duchowość zachodnia. 

Tytuł, jaki habilitantka nadała zbiorowi swoich publikacji (przypomnijmy: 

rekonstruowanie korzeni zachodniego problemu jednostki i jednostkowienia w filozofii 

bizantyjskiej), najwyraźniej wskazuje, że takie jest również jej przekonanie. 

Wprawdzie o wiele silniejszy i na swój sposób antyindywidualistyczny jest w myśli 

bizantyjskiej apofatyczny aspekt Boga, czemu towarzyszy oddzielenie w nim natury 

(istoty) i hipostaz (osób) Trójcy, zdające się świadczy o nad-osobowości Boga, ale z 

kolei koncepcja Boskich energii (imion) jako odnoszących się do stworzenia nieźle 

współgra z osobowym (u Damasceńczyka: hipostatycznym) charakterem Boga. 

Pośrednim potwierdzeniem współmierności teologii bizantyjskiej i myśli zachodniej są 

zupełnie współczesne poszukiwania rosyjskiego filozofa Siergieja Chorużyja i 

skupionego wokół niego kręgu badaczy, którzy nawiązującą do Grzegorza Palamasa 

koncepcję synergii i antropologii synergicznej starają się zarazem powiązać z 

najważniejszymi nurtami XX-wiecznej filozofii europejskiej: fenomenologią, 

Heideggerem, Wittgensteinem, Foucaultem. 

Przedstawiona przez habilitantkę koncepcja w dwóch miejscach budzi 

wątpliwości. W tekście John Damascene’s Conception of Individual: Hypostasis 

versus Person niejasne albo sprzeczne jest przypisanie Damasceńczykowi rezygnacji 

ze stosowania w odniesieniu do Boga i Trójcy terminu „osoba” jako relacyjnego, a 

nieco dalej przypisanie Janowi „głębokiej intuicji bytu osobowego” i Boskiej wręcz 

paradygmatyczności wobec pojęcia osoby. Również – i to po drugie – wskazywanie w 

tym samym artykule związków między relacyjnym (dialogowym) rozumieniem osoby 
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u Damasceńczyka a analogicznymi projektami Bubera czy Levianasa wydaje mi się 

nieco doraźne, powierzchowne i przypadkowe. A dlaczego nie myśliciele z kręgu 

klasycznej filozofii niemieckiej, zwłaszcza Fichte i Hegel? O wiele bardziej przy tym 

„neoplatońscy” niż Buber i Levinas. Nie zmienia to oczywiście mojej bardzo wysokiej 

oceny pracy p. Zhyrkowej nad Janem z Damaszku i kontekstami jego filozofii. Można 

tu mówić o osiągnięciach oryginalnych, samodzielnych, ogromnie interesujących i 

inspirujących nie tylko dla specjalistów, ale dla szerokiego grona filozofów. 

Z pozostałych wymagań stawianych osobie ubiegającej się o tytuł habilitacyjny 

świetnie prezentują się konferencyjne osiągnięcia p. dr Zhyrkovej: udział w kilkunastu 

znakomitych konferencjach międzynarodowej (zawsze z referatami), przygotowanie w 

r. 2009 dużej konferencji międzynarodowej w Krakowie. Podobnie rzecz się ma z 

członkowstwem w profesjonalnych stowarzyszeniach. Udział we współpracy 

międzynarodowej i udział w międzynarodowym „obiegu” naukowym jest właściwie 

wzorowy. O ile często habilitantom stawia się zarzut zbyt małej ilości publikacji w 

językach obcych, to tutaj mamy do czynienia z sytuacją odwrotną: właściwie 

wszystkie teksty napisane i opublikowane zostały w j. angielskim i nawet można mieć 

do p. Zhyrkovej pewną pretensję o nieudostępnienie swej twórczość filozoficznej 

czytelnikowi polskiemu. Bardzo wskazane byłoby zaprezentowanie przez nią swych 

osiągnięć w j. polskim (ważnym krokiem w tym kierunki jest tom tłumaczeń i Wstęp 

w tym tomie). 

Pewne zastrzeżenia może budzić ilościowy zakres dorobku publikacyjnego p. 

Zhyrkovej, sprowadzający się właściwie do artykułów w ramach „cyklu” publikacji 

habilitacyjnych. Habilitantka nie może też pochwalić się efektami i osiągnięciami w 

tzw. pracy z młodą kadrą i studentami (prace magisterskie), co jednak wiążę się z 

niedługim okresem jej stabilnej pracy na uczelni wyższej. Wykazuje się natomiast w 

swej uczelni aktywnością dydaktyczną i pedagogiczno-naukową (seminarium 

licencjackie, różnorodne zajęcia), co pozwala liczyć na szybkie nadrobienie tego 

braku. 

Trudno też nie wypomnieć na zakończenie habilitantce pewnej niestaranności 

edycyjnej i redakcyjnej w tekście Autoreferatu. Tekst taki powinien być pod tym 

względem bez zarzutu. 
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Podsumowując uważam, że dorobek naukowy, także translatorska, 

popularyzatorska, dydaktyczna i konferencyjna aktywność dr Anny Zhyrkovej, 

stanowią wystarczającą podstawę do nadania jej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. Wnoszę więc o nadanie procedurze habilitacyjnej dalszego biegu. 


