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Już na wstępie tej recenzji pragnę vłyrazić uznanie dla SiosĘ MŃgorzaty

'Promotora

i

jej

prof. Marka, za uchv,rycenie tego wielkiego znaku współszesnego świata,jakim

jest głód nadzięi

i

podjęcie się przebadania ogromnej ilościmateriału źródłowego oruz

literatury przedmiotu,

by ukazać obecnośći dynamikę nadziei w życiu konsekrowffiyffi,

którego misją dla całego Kościołai światajest być żyvłym znakiem spełniającej się Dobrej

Nowiny.

Ocena rczptary obejmie najpierw stronę formalną
merytoryczną.

Jej

zńeńczęniem będzie wniosek

i

metodologiczną a następnie

do Rady

Papieski'ego WydziaŁu

Teologicznego w Warszawie.

l. Ocena formalna i metodologicznarozprawy
W tej ocenie uwzględnimy istotne elementy każdejrozptary naukowej.

Przedmiot

i stan

badań. Zagadnienie nadziei jest fundamentalne dla całego

;

chrześcijańskiego świata a taLżę dla ludzkości, Bęz niej człowi ek zamyka się w przes zŁościa
jego teraźniejszośćnie ma

od Soboru

żńnej perspektyvry. Autorka zauwńa, żę całe nauczanię Kościoła

Watykańskiego

II

ukazuje życie konsekrowane

jako znak nadziei

dla

współczesnego światai zamierza przebadaó to nauczartie pod tym właśniekątem. Tęza taka

wydaje się byó oczywista, jednak siostra Pagacz chce wykazać, że idea ta nieustannie jest
,obecna

w konkretnych tekstach papieskich i dokumentacir Kościołaco najmniej od Soboru

Wa§kńskiego II; zbadać, na ile jest obecna i stworzyó swego rodzaju syntezę nauki o życiu
konsekowanym:w kluczu nadzięi (s. 7), sugerując jednocześniew zakończeniu dysertacji, że
możnaby w podobny sposób ptzebadaó to

Ęcie pod

kątem wiary

i

miłości(s. 281)

-

oczywiście tylko luźna sugestia. W zwtązkuzpovlyższym całe badanie naukowe będzie mieó

charakter uzasadnienia zapowiedzianej w tfiule tezy (s. 10).

Sama problematyki nadzięi tak na pŁaszczyźnie ogólnochrześcijńskiej, jak

i

Zycia

konsekrowanego nie jest nowa. Autorka zebraŁa kilkanaście stronic pozycji na ten temat (s.

s.

312-325), jednak wszystkie dotychczasowe ujęcia są fragmentaryczne, doĘczące jakiegoŚ

aspektu życia chraześcijanskie go czy konsekrowanego.

Z

tak obszernym

i

wyczelpującym

ujęciem całościnauczania Kościołao życiu konsekrowanym w kluczu nadziei,

i

do tego z

uwzględnieniem współczesnych realiów, mamy do czynien ia po razpierwszy.

.

BibliograJia. Dział bibliografii objętościowo jest imponujący: 30 stronic wykazu

samych żródeŁ,kilkanaściestronic opracowań doĘczącychnadziei i prawie 20 stronic pozycji

o życiu konsekrowanym w ogólności - w sumie około 60 stronic. TrzypuŃtovły podziń na
ź,ró

dŁa,

opracownia i literaturę pomocnicz ą jest wzot czy

.

Struktuń, Dysertacja zawiera: v,łykaz skrótów, wstęp, trzy rozdzińy

i

zakończenie.

We wstępie Autorka omawia wszystkie istotne elementy ptacy naukowej: temat, żrodła, start
badafi, metody

i

strukturę. Gdy chodzi o zapowiedź metody, nalężałobymówić

syntezie, nie o metodzie analitycznej

i

o analizię i

syntetycznej (s. 14), gdyż takowe -. jak to można

usłyszeć u ust ręcenzentów ńżnych Uczelni, nie istnieją w teologii. Zakończenie jest także
poprawte.
Zasdadniczy korpus dysercaji składa się ztrzechrczdziałow, które ujmują całościowo

podjęte zagadniente. W rozdzialę I Autorka zajmuje się pojęciem nadziei: analiza pojęcia,
nauczanię Kościoła,na

tle współczesnego kryzysu nadziei, Struktura rozdzińu II jest

najmniej czytelna. Brzmt po prostu: ,,Wielowymiarowośćzycia konsekrowanego...", Te

różne wymiarp

to

sześćtematów związanych

z

nadzieją.

Ich obecnośćzostaje

usprawiedliwiona we wprowadzęniu do rozdziału (s. 103). Rozdział II noszący tytuł:
,,KonsĘrtutyv{ne elementy życia konsekrowanego...", zawięra

pięć takich

powołanie, rady ewangeliczne, modlitwę, życie wspólnotowe

i

elementów:

aspostolstwo/misja.

Doktorantka wymienia je we wprowadzeniu do rozdzińu III, nie wspominając, skąd biorą się
akurat te elementy. Wszystkie istotne elementy życia zakolnnego zostaŁy przedstawione w
'Instrukcji
o takim samym Ęrtule z roku 1983 (EE - Essential elements). Jest ich tam o kilka
więcej.

Metoda. Pomijając niuanse w kwestii nazry metod, Autorka zapońada we wstępie,

że będzie korzystać z analizy

i

syntezy tekstów źródłowych.Jest to podstawowa metoda

wszystkich badan naukowych. Temat rozprary wyznacza kierunek dla syntetycznych
wniosków. Ogólny tok postępowania doktorantki jest nastelrujący: podejmuje zapowiedziane

w rozdzialę

czry

tytule twierdzenie, po czym vzasadnia je kolejno wypowiedziami Soboru

Watykańskiego II, kolejnych papieży i kongregacji, by vłykazać, żę tak właśniejest. Jest to
postępowanie chyba jedynie słuszne, uwzględniając początkowę założenia dysertacji.

Z metodą związany jest język rozpIary. Autorka pisze w sposób swobodny i pewny
siebie, co świadczyo jej dobrym przygotowaniu teologicznymiwarsńatovyym,

]

2. Merytory czna w artośćrozprawy
:

Ł,

'

:

Podjęte zagadnienie wymagało przestudiowania kilku elementarnych kwestii i
'uchwycenia ich wzajemnego związku, jak: chrześctjańska nadzieja, współczesny świat
widziany

w

świetlekryzysu nadzięi

powołania do życia konsekrowan€go,

i oczekiwań niosących nadzieję, różnę wymiary
- prymat Boga, chrystocentryzm, eschatologia i

profetyzm,Wzyż Chrystusa, Marja jako znaki wzor nńzięi

-

nĄważmiejsze istotne elementy

życia zakonrtego/konsekrowanego. We wszystkich tych k,westiach Doktorantka orientuje się
bardzo dobrze

i

potrafi

z

ogromnej _ilościliteratury wydobyć

to, co istotne. O solidności

dokumentacji świadczyó może rozpiętośćrozdziału I, który liczy blisko 100 stronic, Az
trudno uwierryĄ żę można o samej nadziei tyle napisać.

Pod względem merytorycznym oceniam tę dysertację wysoko. Widać w niej ogrom
p?acy włozonej w zębranie

i uporządkowanie

źródeŁ, wńnych współczesnych opracowań i

.literatury pomocniczej; widaó solidną formację teologiczną

i duchową Autorki. To wszystko

zapracowńo na wartościoweopracowanie,
Temat jest fundamentalny do życia Kościołai współczesnych ludzi a co

zatym idzie

zaw szę pozo stanie aktualny.

.;

Jako okazję do dialogu wskazałbym nattzy drobiazgi znalezione w tekście dysertacji:

- Powołując się na papieża Franciszka Autorka
strony unicestwia,

z

drugiej

-

stwierdza, ze ,,posłuszeństwo z jednej

rozpala nadzieję" (s. 232),

O ilę

dobrze rozumiem,

unicęstwienię oznacza po prostu zniszczenie Chciałbym zapytaó o sens tego twierdzetia:
albo jest to pomyłka, albo jakiśukryty sęns.

Prosiłbym też o ustosuŃowanie się do wyboru krrnstylutyvrnych elementów
konsękrowanego w rozdziale III: dlaczego tylko te?

Ęcia

-

Autorka mówi o ,,matiologii integralnej", nie wyjaśniając, na czym ona polega.

Prosiłbym więc

3.

o

jakieśsłowo wyjaśnienia treścitego wyrazenia.

Wniosek końcowy

Dyserlacja doktorska Siostry Małgorzaty Pagacz sranowi ważne studium

teologii zycia konsekrowanego

i

z

zakręsu

formacji zakonnej. Autorka bardzo dobrze opanowała

warsztat naukowy, dała dowód dobrej znajomości ogólonych zasad teologii duchowości a

takze teologtl życia konsekrowanego. Dzięki temu przygotowaniu mogła z dużą swobodą
wydobyć

z

nalczania Kościołao życiu konsekrowanym wątek nadziei t ukazac go na tle

oczekiwań współczesnego świata.

Wprawdzie nikt nie podwaza tezy, że zycie konsekrowane jest znakiem nadziei dla
współczesnego świata, ale bez tej mrówczej pracy siostry Małgorzaty, trudno byłoby ją
uzasadnić.

Uwzględniając analizowane powoyżej wszystkie elementy lecenzowanej rozprawy
stwierdzam, ze spełnia ona wymogi stawiane praaom doktorskim w stopniu bardzo dobrym i

stawiam wniosek

do

Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego

w

Warszawie

o

dopuszczenie siostry Małgorzaty Pagacz do dalszego etaprr przewo<iu doktorskiego.

1
O. prof. dr hab.

Kraków, 05.02.2018.
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