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Życie konsekrowane, w wielościjego form ) zawsze było i jest bogactwęm
,,fantazji" dzińaniaDucha Świętego w Kościelę.Bęzwątpieniajest doświadczalnym
dowodęm charyzmatyczności podejmowanej poprzęz wierzących dążących do
doświadczenia Boga. Ta charyzmńyc7rla forma życia, która opiera się na
ewangelicznych radach jest realizacją powołania do świętościpoprzez pójście za
Chrystusem i próbę naśladowania Go (por. Łk 9, 23-26). Poprzez wieki istnienia
Kościołatę drogę uświęcającąnależy uznać za nierwykle istotną, takżę w świetle
powszechnęgo powołania do świętości,które odnajdujemy w orzęczęniach Soboru
Watykńskiego II (por. KK V). Należy także stwierdzić, żebudzi nięustanne pytartia a
niekiedy kontrowersje zarówno wierzących, jak równiez tych, I<tórzy są poza
Kościołem.Równiez przęzwieki zmieniają się formy realizacjirad ewangelicznych ale
zostaje zachawania ich istota. Wpisuje się w określonakulturę, czas, rorwój
cywilizacyjny. Życie konsekrowanę nie pozostaje takżę bez wpływu tendencji świata
dlatego z jednej strony musi podejmować nieustanną odnowę, nie tracąc nic z

zasadniczęgo charakteru, zaśz drugiej pozostawać czlĄelną i przejrzystą zarówno dla
samych uczęstniczących w jej realizacji, jak również będących obok w tym samym
Kościelekatolickim oraz pozostających poza Kościołem.Bez wątpienia przełomem na

ten temat jest nauczanie Soboru Watykańskiego II zawafię zatówno w Konstytucji
dogmatycznej o Kościelę(KK VI), jak równięż w Dekrecie o przystosowanej do
współczesnoŚci odnowie życia zakonnego. Określającmiejsce życia konsekrowanego
,w Kościeleznajdujemy następujące stwierdzęnie ojców soborowych:
,,Stan ten wierniej
naśladujei ustawicznię uobęcnia w Kościele te fo.-ę życia, jaką przyjął Syn
Boży..."(...) ,,Chociaż wiec stan, który wyrasta z profesji rad ewangelicznych, nie

dotyczy hięrarchicznej struktury Kościoła,należy on jednak w sposób organiczny do
jego życia i świętości"(KK 44).

Nieustanna odnowa tej formy powołania do świętościdotyczy samych
powołanych alę takżę życia i dziŃaria całego Kościoła.Z tego względu, obok
wypowiedzi soborowych posiadamy ogronrne bogactwo wypowiedzi i wskazan
Kongregacji, papieży a także teologów i mistrzów życia konsekrowanego. Właśniew
tym duchu należy odczytywać dokument Kongregacji do spraw Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pt. kfrode wino nowe bulcłaki,
Rzym 06.01 .2017. Jużnawstępie stwierdza: ,,Poczynając od Soboru Watykańskiego II,
Magisterium Kościoław sposób ciągły towatzyszyło życiu osób konsekrowanych"
(Wprowadzenie). Właśniete wypowiędzi Kościołana temat życia konsekrowanego w
perspektywie nadziei stĄ się przedmiotem pracy naukowo-badawczej s. M. Pagacz.
Jej dorobek w tym względzie wpisuje się zatęm w rczwój teologii życia
konsekrowanego w Kościelekatolickim i posiada pełne podstawy otazlzasadnienie.

1. Rozprawa

od strony metodologicznej

Analiza zaptezetrtowanej do ocęny rozprary domaga się przede wszystkim
postawienia pytania o jej cel, Na gruncie teologii życia konsękrowanego posiadamy
Iiczne opracowania orazpublikacje, które pozornie sprawiają wraźenie wyczerpujących

Nie mnie jednak, jak zostało zaznaczonę we wstępie niniejszej recenzji,
rorwój teologii życia konsękrowanego domaga się odczytywania jej w szerokim
kontekście teologicznym, eklezj'alnym, zakonnym, społecznym, socjalnosocjologicznym a nawet politycmym. Jak zaznacza Altorka rozprawy, zasadniczym
elementem jest wskazanie na charakter życia konsekrowanęgo w jego relacji do
tematykę.

współczesnego świata. Analizatej relacji odwołuje się i opiera nanadzięi. Jest to zatęm

próba odpowiedzęnia na wyzwania wynikającę zę współczesnego nihilizmu,
dekadencji, mvątpienia. antropocentryzmu, indyrvidualizmu, konsumeryzmu i

mŃęrializmu. To wszystko, jak stwierdza Doktorantka, prowadzi do bezsensu, smutku,
zagubienia oraz utraty nadziei. Idąc za Benedyktem XVI nazywa ten proces
,,pustynnieniem" (s. 6). Rzeczywistość ta dotyka zarówno wierzących święckich,jak
równięż podejmujących konsekrowane życie radami ewangelicznymi. Bez wątpienia
jest to bardzo ambitnę wyzwanie, które ma wskazać drogi uzdrowienia a życie zakonne
ma pełnić w tym względzie rolę ,,znaku nadzięi" (s. 7). S. M. Pagaczwskazując na taki
cel swojej dysertacji bardzo precyzyjnie określiłakonięcznośćuzasadnięnia obecności
tej myśliw flauczarIiu Kościołapo Vaticanum II oraz sposób jej prezentowania.
Uzasadnia takżę zasadnośći rolę życia konsekrowanego w kontekście współczesnych
wyzwań (s. 7-8). Należy stwięrdzić, że cel tęn zostń on bardzo dobrzę odczytany i
określony przęz Autorkę dysertacji a także wskazany jako zasadnicza cecha
oryginalności (s. 15).
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Realizacja nakreślonego celu domagała się właściwej,z punktu metodologicznego,
konstrukcji dysertacji. Na całośćopracowania składa się: karta tytułowa, spis treści,
Wkaz skrótów, wstęp, ttzy mer5Ąorycznę rozbudowanę rozdziaĘ, zakottczęnię oraz
bibliografia. Łącznie mamy do czynienia z 343 stronami znormalizowanęgo wydruku
komputerowego. Jak już zostało zasygnalizowane, na gruncie teologii życia
konsekrowanego mamy do czynienia z bardzo bogatym zasobem opracowań.
Zaprezentowane do recenzji obejmuje zarówno dokumenty soborowe, Kongre gacji,
którę posiadają charakter powszechny w życiu Kościoła,jak równięż dokumenty
poszczególnych episkopatów czy też ich konferencji oraz konsult zajmąących się
życiem konsękrowanym. Oprócz tego Doktorantka musiała się zmierzyć z ogromnymi
zasobami opracowań teologicznych dotyczących róznorodnych aspektów życia
konsekrowanego. Juz w samym ujęciu zagadnienia mamy ograniczenie opracowania do
ptzestrzeni po Soborze Watykańskim II, nie mniej jednak to właśnieten okres obfiĘe
w bogactwo opracowań ściśleteologicznych. Oprócz teologii życia konsękrowanego
mamy do cąmienia z zastosowaniem opracowń z zal<ręsu teologii dogmatycznej,
biblistyki, teologii fundamentalnej, oraz pastoralnej. Równie istotne jest podkreślenie
batdzo dobrego wykorzystania litęratury obcojęzycznej. Dlatego należy z wielkim
uznaniem zauwńyć naukową sprawnośćs. M. Pagacz, która w tym względzie
zastosowała bardzo solidną a jednocześnie w pełni poprawną selekcję żtodeł,
opracowń i literatury pomocniczej. Warto podkreślić, iż sama bibliografia w pracy
obejmuje 62 strony. Równie istotnym zadanięm był wybór naruędzia opracowania'tak
bogatego i dośćszerokiego matęriafu. Mętdda analityczno-syntetyczna jest w pełni
uzasadniona i poprawna. Poszczególne częścirozpraw zostńy rozplanowanę bardzo

dobtze, adekwatnie

do

zapr ezentowane go mat eri afu

W

podejmowanego problemu
.

całośćdysertacji wprowadza bardzo dobry

i

a takżę co do

ilości

kompetentny wstęp. Przede
wszystkim nakreśla problem, źródła,podaje uzasadnienie i cel opracowania, metodę a
także, co należy podkreślić,dokładnie precyzuje stosowanie pojęć. Niektóre elementy
wstępu mogą zostać przeniesione do merytorycznej częścirozprawy, ponieważ są już
dośćpogłębioną analizą.
Pierwszy rozdziń, niezwykle bogaty w treśó koncentruje się przede wszystkim na
nakreśleniufiaulzania biblijnego orazteologicznego na temat nadzięi.Bardzo sfusznie
Doktorantka stara się precyzyjnie wyjaśnićsamo pojęcie, poniewaz od tego zależy
dalszy sposób prowadzenia analizy badawczej. Solidne prześledzęnia problemu od
strony biblijnej, soborowej, nallczania papieskiego oraz współczesnych wyrvlń,
nakreśliłoobszar badawczy atakżępozrvoliło zbudować bardzo dobre podstawy. Można
więc ten rozdziń, z punktu widzenia metodologii,lznac za wprowadzający.
Druga częśó dysertacji dotyczy teologii duchowości życia konsękrowanego w
odniesieniu do nadzięi. Jak zaznacza s. M. Pagacz, posiada ono charakter
wielowymiarowy, azatęmtakteż musiało zostać potraktowane w tymrozdziale. W ten

sposób zostń opracowany trzon rozprawy, jego centralna część,w której wykazane
zostĘ zasadniczę elementy życia konsękrowanego. Na podkreślenie zasfuguje batdzo
precyzyjne określenie poszczególnych wymiarów, co pozwoliło Doktorantce w pełni
zapr ezentować postawiony problem.
Równie istotny jest rozdziŃ trzeci zatytńowany KonsĘtuĘwne elementy Ęcia
konselcrowanego świadczqceo nadziei. Pozostaje on w bardzo spójnej jednościz
poprzednią częścią.Posiada on charakter egzemplifikacyjny. Jęst znakomitym
uzasadnięniem o charakterze praktycznym częściteologicznej. Zasadniczo obejmuje
wszystkie najważniejsze elementy, które posiadają wpływ na kształtowanie się i ronłój
uświęcającego życia konsekrowanego. Zdanięm ręcęnzęnta, z pewnościąpewnym
klarownym dopełnieniem byłoby uwzględnienie jako oddzielny paragraf życia
sakramentalnego. Należy takżę podkreślićbardzo dobrzę opracowane zakoficzenie,
które w sposób rwięzĘ i konkrętny prezenĘe wyniki pracy naukowo-badaulczej
Doktorantki. Z pewnośeią można już w zakoilczęniu unikać przypisów dlatego, że z
punktu widzenia metodologii są one właściwością
częścianalitycznej.
Reasumuj ąc należy stwierdzic, że zaprezentowana dysertacja, mimo iż sprawia
wrazenie niezbyt rozbudowanego planu, jest bardzo konkrętna, poprawna, spójna oraz
lo giczna od strony metodolog icznej.

ż. Merytoryczna

wartośćrozprawy

Jak zostńo to już wielokrotnię zalważonę i podkreślonę,mamy do czynibnia z
niezrvykle bogatym materiałem teolbgicznym. Jednocześnie naleĘ zauwńyć wagę
problemu, jaki został podjęty ptzęz s. M. Pagacz. Biorąc pod uwagę rzęczywistość
świata ponowoczesnego, zarówno na poziomie nauki, kultury, jak również egzystencji,
wytyczenieiwykazanie,iżżycie konsekrowane stanowiznaknadziei, stanowi bardzo
ambitne wyzwanie. Juz sam ten fakt jest znakomitym argumentem wskazującym na
bardzo dobrzę przygotowanię Doktorantki do podejmowania wńnych i trudnych
wyzwń. Równię istotne jestzauważenie i podkreślenie, żemamy do czynieniazbatdzo
daleko idącym ujęciem realistycznym. Konfrontacja życia konsękrowanego z
współczesnymi wyzwaniami wymaga doskonałej znajomościzarówno teologii tegoż
powołania a takżę coraz bardziej skomplikowanej i niejednoznacznej rzeczywistości
świata relatywistycznegqjak na to skazuje w swoich analizachkard. J. Ratzinger.
Biorąc to pod uwagę, s. Małgorzata podejmuj e przede wszystkim wyjaśnienieistoty
i natury nadzięi a takżę jej klasyfikacji. Podkreślającjej wielowymiarowośća takżę
szęrokie pole semantyczne (s. 16), poddała ją analizie korzystając zĄęó ftlozoftcznych
a takżę teologicznych, dochodząc do wniosku, ze jest to cnota nadprzytodzona, która
opiera się na nadzięi ludzkiej. Jakzaznacza,nie stoją one wobec siebię w,,opozycji" ale
są wobec siebie komplementarne (s. 19). Bardzo słusznie nie zestawia tych dwóch ujęć
jako równorzędnych stwierdzając, żę tlldzka (rozumna) stanowi podstawę ale
decydujące znaczęnie posiada naĘrzyrodzony dar Boga (s. 20). Odważnię wchodząc w

polemikę z rożnymi ujęciami dochodzi do wniosku, że cllrześcijańska nadzieja jest
teologalna alę teocentryczna o charakterze trynitarnym, chrystologicznym oraz
eschatologicmym (s. 22). Równie interesując ę aIę takżę uzupełniające pełne określenie
natury i istoty nadzieijest ujęcie negatywne, tzn. czym ona nie jest (s. 24). W sPosób
niezwykle sprawny opiera się na znakomitej teologii Jana PawłaII (Ecclesia in Europa)
oraz Benedykta XVI (Spe salvi) uzasadniĄąc zagubienie nadzięi azy tęż jej
wynaturzenie.

Właściwęokreślenie nadziei na gruncie teologicznym, jak słusznię zavvłażas.

Mńgorzata, domaga się sięgnięcia do najbardziejwłaściwegoźródła,którym jest Pismo
Święte określane jako ,,księga nadziei" (s. 28). Bardzo gruntowna analiza zatówno
terminologicznajak równi ęż znaczęniowa doprowadziłają do stwierdzenia, że istnieje
nierozęrwalna spójność nadzięi zwiarą (Abrńam Mojżesz). Uzasadniatę tezębogatą
na
e gzemplifikacj ą bib lij ną o charakte r ze ptzeŁłoj owym, podkreślaj ąc ukieruŃowanie
znaczęnięprzymierza z Bogiem, nawrócenia po jego zerwaniu,powstającewypaczenia,
rwątpienie i rezygnację a ostatęcznę ufną zależnośćod Boga, która vłryrńa się w
owiedziach me sj ańskich.
Jakościowątransformację w odniesięniu do nadzięi odsłania Nowy Testament.
Doktorantka batdzo umiejętnie prezentuje kluczowe wydarzenia ewangeliczne oraz
słowa, które pozwalalą jej stwierdzić zupełną nowośćczyli nowotestamęntalnę
zap

zobiektywizowanie rladzięi(s. 35). Misterium Jezusa Chrystusajest spełnieniem nadzięi
a jednocześnięposiada wymiar ostaJeczny - ęschatologiczny. To wymiar ,już" i
,jeszcze nie", jak wynika z analizy w dysertacji. Szczególnę znaczęnie Posiada
tajemnica Wcięlęnia ale w ostatecznej perspektywie śmierći Zmartwychwstanie
Chrystusa (s. 36). W ten sposób, jak twierdzi Autorka, należy odczytywaĆKazanię na
Górzę. Równie bardzo bogato zostŃa zaprezentowana teologia św.Pawła, posiadająca
charakter chrystocenĘ czny. Nadzieja pozostaje w ścisłejspójności z miłościąa takżę
wiarą (s. 39). Z ko\ęi św.Jan, jak twierdzi, podkreś|a znaczęnie partĄi Chrystusa (s.
39-40),

po zbudowaniu

podstaw biblijnych zostaĘ poddane analizię teksty Soboru
Watykańskiego II. Kluczowę znaczęnię dla podjętej tematyki posiada Lumen gentium
oraz Gaudium et spes.Bardzo sprawnie zostaĘ zaprezeŃowane teologiczne PodstawY
nadzięi w navczaniv soborowym, a także jej perspektywa we współczesnoŚci.
Dokumenty soborowe odpowiadają na wyzwania cywilizacyjne, jednoczeŚnie
podkreślaj ąc zfiaczęnie nadzięi nadprzyrodzonej opartej na Jęzusię Chrystusie oraz
doczesnej (s. aa). Oprócz tego, jak słusznię zostało zauwńone, drugim wymiarem
nadzięijest perspektywa eschatologiczna (s. 45). Na §m tle szczególnego znaczęnia
nabiera kościół.

Jak twierdzi s. Małgorzata, papież Paweł VI nie eksponował w sposób szczegÓlnY
tej cnoty ale był wierny navczaniu Soboru Watykańskiego II. Powraca temat relacji
nadziei w perspektywie eschatologicznej oraz doczesnej, które się nie wykluczają (s.

47). Jakbardzo trafnie zauważa, nie mozna w tym względzie ulegać angelizmowi ale
należy postrzegać rzeczywistość w sposób realistycznyjako skoncentrowanąna Jezusię

Chrystusie. Podkreśla takżę znaczęnię w tym względzie Kościoła,który musi
pozostawać w dialogu ewangelizacyjnym.
Bardzo szerokie i obfite opracowanie dotyczące nadziej zaprezettowane zostało
poprzęz atalizę nauczania Jana Pawła II. OczywiścieDoktorantka jest świadoma, że
całośćjego pontyfikatu można skoncentrować właśniena tej wartości.Uchwyciła
bardzo dobrzę i podkreśliłaprzede wszystkim takię elementy jak: zasadnicza wartość
nadziei,jej wpływ na dynamikę rozwoju człowieka, perspektywa rozwoju cywilizacji
ludzkiej, jej wymiar penumatologiczny, chrystologiczny, eschatologiczłty,
wspólnotowy, kosmiczny oraz pragmatyczny. Jednocześnie przy pomocy teologii Jana
Pawła II dokonuje doprecyzowania rozumienia jej natury (s. 53). Niezrvykle cęnnym
elementem jest wyeksponowanie łączttościnadziei z miłosierdzięm Boga (s. 55),
zwłaszcza w obliczu misterium iniquitatis .
Obok Jana PawłaII makomitą teologię nadziei prezentuje Benedykt XVI. Autorka
powołuje się przede wszystkim na jego encyklikę Spe salvi, ale jak stwierdza, należy
takżę uwzględnić Iicznę jego homilie i przemówienia, których przedmiotem jest
nadzieja. Przędę wszystkim u tego papieża oraz znakomitego teologa mamy do
czynienia ze nierwykle precyzyjną systematyzacją. S. Małgorzata zauważa i podkreśla
organiczną łącznośćencykliki o nadzięi z encykliką Deus caritas esl (s. 60). Bardzo
trafnię zostń uchwycony równięż w tym względzie augustynizm Benedykta XVI, a
takżę Tradycja, odgrywająca w jego teologii bardzo wużnę miejsce. Analiza nauczania
papieża-teologa wskazuje na łącznośónadzięi z cnotami teologalnymi alę takżę z
cierpliwością, wytrwałością,oczekiwdniem, wiernością Boga. Jak stwierdza
Doktorantka papież nie definiuje nadziei alę stopniuje (s. 63). Ostatecznie, jak
konstaĘe, nadzieją jest Bóg i to pozwala odrzucić jej fałszywe przejawy. Jak wynika z
dysertacji, nadzieja skierowana ku Bogu wypełnia się w Jezusie Chrystusie i poprzez
Jego Zmartwychwstanie otrzymuje wychylenię eschatologicznę. Równie istotne jest
uwypuklenię zarówno indywidualnego, jak również jej wspólnotowego wymiaru, a
takżę koniecznościpracy nad formacją człowieka w jęj świetle. Wówczas
doświadczenie i cierpienie nabiera właściwegoluu1razn oraz znaczenia.
W katalogu papieży nie mogło zńraŁ'nąć obecnego Franciszka. Charakteryzując
jęgo nauczanię Doktorantka przede wszystkim podkreślawymiar pastoralny i
skierońany szczegóInie ku tym,Iłótzy zńżnych powodów ją utracili. Właśnięnadzieja
porwala człowiekowi oderwać się od skoncęntrowania na sobie (s. 72). Nauczanie
papieża odnosi się także do grzechu, miłosierdzia oraz ufnego oddania się Bogu, które
przeŁłacza optymizm (s.7Ą.Bardzo cenne jestpokreślenie wużnego elementu, który
pojawia się u tego papieżatj. radość.
Kolejny parugraf tego rozdziŃu posiada charakter polemiczny. Dotyczy on
współczesnych kryzysów zarówno człowięka. jak również cyvvilizacji, którą buduje. U

nakreślonyzasadniczy rys życiakonsekrowanęgo wynikający zpoprzedniego paragrafu
tzn. chrystocentryzm. Jezus Chrystus jest fundamentem tego życia a jednocześnie ono
ma stawać się uobecnieniem Jego w rzęczywistościKościoła,konkretnej rodziny
zakonnej ataI<żę świata.Oznacza to, jak stwierdza s. Małgorzata, że On ma stawać się
wszystkim dla osoby konsekrowanej, która przyjmuje styl Jego życiana drodzę radami
ewangelicznymi (s. 120). W ten sposób staje się On jedyną i nEbardziej właściwą
nadzieją. To pozwala właściwiemożna zrozumięć,,naśladowanie Chrystusa", które w
istocie polega, jak wskazląe analizaw dysertacji,naronllijaniu zużyłościz Chrystusem
(s. l22). Tak rodzi się pociągające piękno życia konsękrowanęgo, przyjmowanie
doświadczeń i czytelnośćmiłości,wltrwałośćw realizacji ślubów a takżę
,,decentralizacja siebie" (s. 1 3 5).
Zgodnie z teologią życia konsekrowanego posiada ono charakter eschatologicztly
orazprofeĘczny (KK 44). W ten sposób, jak uzasadnia opracowanie w dysertacji, osoby
konsekrowane są znakiem nadziei o charakterze eschatologicznym (s. 139). Można
stwierdzić,żerzeczywiściejestto antycypacja stanu przyszłegoiztegowzględu bardzo
sfusznie Doktorantka uzasadnia profetyzm (s. 144). Ten ostatni akcent szczególnie
widoczny jest w teologii Benedykta XVI a takżę Franciszka. Zarówno wymiar
eschatologiczny jak również proroczy wiążą się w sposób nięrozdzięlny z nadzieją (s.
151).

Życie konsekrowane opiera się na radach ewangelicznych, które jak twierdzi
Doktorantka, idąc za Benedyklem XVI, ma stawać się ,,źywą ęgzegeząsłów Jezusa" (s.
151). Rzeczywiście to forma drogi uświęcającej,którą nazywamy ewangeliczną. Słowo

objawiającego się Boga jest fundamentem rozwoju duchowego człowięka a życie
konsekrowane spełnia w tym względzierolę drogowskazu. Ztegowzględu słowo Boze
jest ,,normą" naśladowania Mistrza, jak wynika to z bogatej historii zakonności.
Nadzieja zaśprzejawiasię w ewangelicznymrozeznawaniu znaków czasu)kontemplacji
oraz przęobrużaniu świataw Królestwo Boze. Bardzo cenne jest podkreślenie w
dysertacji, żę słowo Boże jest ,,pokarmem", światłem"(s. 158). Idąc zaBenedyktem
XVI, Autorka stwierdza, żę w ten sposób ronvija się nowośćżycia a takżę żywe i
czfielne świadectwo oparte na dzieleniu się doświadczeniem. Równię cenny jest powrót
do właściwejmedytacji słowa Bozego, które nie zamyka się, jak zauwużono, tylko w
intelektualnej przestrzęni poznania. Właściwiew tej sposób rodzi się autentyczna i
uświęcającarelacja z Chrysfusem. Dopiero to prowadzi do autentycznej proklamacji
rodząc-ej nadzieję zgodne znauczaliem pp. Franciszka (s. 162).
Kolejnym wymiarem nadzięi w zyciu konsękrowanym , jak twierdza s. M. Pagacz
jestkrzyż. Jest on wpisany w sposób szczególny w charaktęr życia konsekrowanęgo.
Występuje w tym miejscu niezwykły paradoks, w którym narzędzie śmierci staje się
znakięmnadzięi. Ta prawda znajduje się u podstaw odnowy życiazakonnego, postawy
ofiarniczej atakżępoświęcenia,Krzyżodsłania
słabośćczłowieka oraz wielkośćmiłości
Boga, pokorę Boga i wartośćczłowięka, jakmożemy zauważyć analizując opracowanie.

Zjednoczenie z męką i śmierciąChrystusa posiada w perspektyvie nadzieję
zmartwychwstania (s. 168). To niezwykłe powiązanie cltrztu, konsekracji oraz
ostatecznego zjednoczenia. Jak stwierdza Doktorantka, misterium krzyża obecne jest
niemalze w kazdym miejscu nauczania Kościoła.
Zwięilczęniem tego rozdziału jest wskazanie na Maryję jako znak nadziei. Jako
,,Gwiazda Nadziei" jest urzeczywistnieniem i dowodęm pewności jej zrealizowania (s.
175). W tym paragraftę zostały ptzeanalizowane zasadniczę dokumenty zwięane z
mariologią w stosunku do życiakonsekrowanego. Jak wskazuje opracowanię mamy do
czynienia z podwójnym charakterem życia i rozwoju duchowościmaryjnej .Pierwszy z
nich to wzorczo-rlaśladowczy, w którym Maryja jest uosobieniem cnót ludzkich (s.
l75),zaśdrugi to życie na sposób Maryi i mozemy go określićmianem identyfikacyjny.
Doktorantkabardzo mocno eksponuje ,,ftat" Maryi atakżęjej pełne oddanie, które jest
właściwymobrazęm konsekracji. W ten sposób jest ona znakięm nadziei (s. 181).
Trzeci rozdział pracy podejmuje analizę konstytutywnych elementów życia

w

perspektywie nadziei. Autorka pracy wyjaśnia, że
wielowymiarowość tej formy życia domaga się wykazania elęmentów, które formują i
konsekrowanego

rorwijają nadzieję. Jako pierwszy wskazuje na powołanie. Omawiając sam fęnomęn
powołania, jego źródło,rozęznanię, rorwój, stwierdza, ze podstawą jest miłość,która
się rozrvija w perspektywie pełni nadzięi (s. l89). Mimo, że występuje naturalny lęk po
stronię człowieka, to wyjaśniając ten fakt w oparciu o teologię Jana Pawła II, s.
Mńgoruata stwierdza, że rodzi się i ronrłlja także ufnośó mająca charakter pewności.
Występuje trudnę do zaprezentowania zjawisko nienasyconej fascynacji Chrystusem,
które rodzi nadzieję pełnego spotkania t zjednoczenia. W ten sposób zycie osób
konsekrowanych samo w sobie staje się nadzieją promieniującą zarówno na Kościół,
jak również na tych, ktorzy są poza nim. Problem, jak stwierdza Autorka dysertacji,
analinĄąc nauczanię Kościoła,nie dotyczy liczebnej ilościpowołań, mimo, że wydaje
się to być głównym, ale charyzmatyczny sposób życia, który jest ze swej natury
pociągający i powołujący (s. l94).Idąc za navczaniem pp. Franciszka stwierdza, że
odwaga podjęcia powołania i pójścia za Chrystusem jest owocem miłościoraznadziei
(s. 196). Kolejnym elementem, na którym opiera się źycie konsękrowane, jak bardzo
dobrze podkreślono, są rady ewangeliczne. Gęneralnię są one pęwnym
zakwęstionowanięm współczesnych tendencj i świata (s. 1 97). Analin4ąc poszczególne
rady, Autorka niezrvykle konsękwęntnie eksponuje ich zvviązęk z nadzieją. W ten
sposób czystośćrelatywizuje wartościzięmskie i porwala człowiekowi przekraczać
próg doczesności (s. l98). Bardzo dobrze podkreślono koniecznośćszerokiego
rozumieniatejżetady, tzn. wyjściepoza obręb bardzo wąsko rozumianego celibatu. To
porządkowanie serca ludzkiego w relacji oblubieńczej, które poddaje się oczyszczeniu
ze wszystkiego co na miłośćnie zasfuguje. W ten sposób rodzi się miłośćoftarnicza z
zachowaniem wolności i pogody wewnętrznej. Jest to odpowiędź na materializm,
hedonizm, egoizm indywidualizm i konsumpcjonizm. Idąc za pp. Franciszkiem,

Autorka bardzo trafnię wyeksponowała duchowe macierzyitstwo, które nie mozna
rozumieć jako substytut flzycznęgo. Z czystością w sposób orgaticzny łączy się
ubóstwo, które nie jest jedynie nieposiadaniem. O ile w czystości szczegolnie widoczna
jest wolnośćwobęc samego siebie to w ewangelicznej radzię ubóstwa odsłaniają się
przestrzenie wolnościwobec tego co nazewnątrz w perspęktywie nadzięipełnego dobra
w Bogu. Właśnieta rada,jak sfusznię zauvlażono, definiuje przedmiot nadziei osoby
konsekrowanej. Nie chodzi zatęmo postawę abnegata ale o wolnośći nadziejęrwiązaną

z

oderwaniem od rzęczy a takżę od pragnień. Na tej drodze możJiwe staje się
identyfikowanie z ludźmi przeży,łvającymi ,,biedę" materialną i duchową. Jak zostało
zazl7aczone, to szczególny przedmiot przesłania obecnego papieża. Trzęcia rada to
posłuszeństwo, które przed Soborem Watykańskim II stawiano na pierwszym miejscu.
Jak słusznie zalważa Doktorantka (s.223),nie mamy bezpośrednio wypowiedzianejtej
rady ptzez Chrystusa ale wynika ona z Jego postawy. Równięż nie zajmują się nią
bezpośredniodokumenty Kościoła.Takżę i w tym wypadku w centrum majduje się
wolnośćpozostawiąąca decyzje rczporządzania Bogu. ,,Między posfuszeństwem a
wolnościąnie ma żadnej sprzęazności" (s. 225). Nadzieja zvviązanaztąradą opiera się
na pewności miłościBoga do człowieka i Jego pragnienia pełni szczęściadla niego.
Rada ta w sposób szczególny wskazuje na ęschatologiczny wymiar nadzięi. To

antycypacja przysńej rzeczywistości, jak wynika z nauczania Jana Pawła II.
posfuszeństwo to znakomita odpowiedź na współczesną,,dyktaturę relatywizmu", jak
stwierdza Doktorantka, idąc za Janęm Pawłem II oraz Benedyktem XW. Bardzo
inspirująca jest w tym kontekście an*lizaposłuszeństwa, które, jakzostńo stwierdzonę

mozliwe jest tylko w Kościele(s.227).
Zgodnie z kanonami metodologii teologii duchowości wśród konstytutywnych
elementów nie mogło zabraknąó modlitwy. Wydaje się, żejest to dośćoczywisty fa§t.
W zyciu konsekrowanym nabięra ona wyjątkowego i specyficznęgo charakteru, nie
tylko zewzględunajej kategorie (wspólnotowa, chórowa,liturgicznaitd.). S. M. Pagacz
wskazuje na jej powiązanie z życiem ofiarniczym (s. 234). Ten charakter życia bez
względu na charyzmat posiada przede wszystkim wymiar kontemplacyjny. Bardzo
sfusznię zatem zostŃo zasygnalizowanie w dysertacji, że ,,Opuszczartie modlitwy na
tzęcz działania jest niezrozumieniem samej istoty życia zakonnego" (s. 235). To
wynika, jak zostało uzasadnionę wcześniej,z piersrłszeństwa Boga w zyciu osoby
konsekrowanej. Modlitwa w swojej istocię zawiqa nadzieję i dotyka nie tylko
spełnienia prośbyalę kużdajej forma opartajest na tej cnocie. W dysertacji w sposób
szczegóIny podkreślonoznaczęnię modlitwy liturgicznej, klóra swoje rwięitczęnię
posiada w Eucharystii. Jak stwierdzono, modlitwa wynika znadziei ale jątakżę rorwija

wtazzrozwojem wiary oraz miłości.
Równie istotnym elementem i wydaje się, ze w dobię przesadnego indywidualizmu
nienvykle trudnym, jest życie wspólnotowę. Warto pamiętać, że istnieją takżę formy
Ęciakonsekrowanego poza wspólnotowego. Nie mniej jednak zawszę pozostajemy we
10

wspólnocie Kościoła,jak stwięrdza Doktorantka (s. 245). Życie we wspólnocie
rwięane jest z radościąi nadzieją i szczególnie naznaczone jest dzieleniem się
doświadczeniem Boga. Kużdy inny motyv wspólnotowości jest zbyt słaby, by przyjąć
próby oazyszczęnia. Odwołując się do Ecclesia in Europa JanaPawła II, s. Małgorzata
wyjaśnia charakter nadzięirwiązanej ze wspólnotą świętychizbawionych. Kościółjako
communio sanctorum ttzeba postrzegaó właśniew takich kategoriach (s. 247).
Jednocześnie wspólnota jest antycypacją wspólnoty eschatologicznej. Życie we

wspólnocie jest takżę znakiem wobec indywidualizmu i separatyzmu, jakim żyje świat.
W tym miejscu Autorka nakreśliłaznakomitę podstawy duchowościcommunio na

gruncie życia konsękrowanęgo, wiĘące się z ofiarnością, poświęceniem,
v,ryrzeczeniem, rezygnacją, pęrspektywicznościąwidzenia bliźniego,

odpowiedzialnością a takżę świadectwęm wewnąttz i na zewnątrz określonej
wspólnoty
Ostatni akapit wiefrczący tę częśó dysertacji stanowi elemęnt apostolski. Jest to
bardzo dobre umiejscowienie, poniewaz apostolstwo ma wynikać z charyzmatycznego
charakteru życia,jest niejako ,,owocem" doświadczenia zjednoczenia z Bogiem. Jak
zaznaQza Autorka, współczesne dokumenty bardzo mocno eksponują ten wymiar
zaznaczając, ze jest to odpowiędź na problemy świata.Właśniewolność,która wynika
z kńdej z rad ewangelicznych pozwala osobie konsękrowanej być dyspozycyjnym
wobęc woli Boga. Posłannictwo i misyjnośćznajduje się w centrum życia
konsekrowanego (s. 258). Zląełnie innym zagadnieniem są formy apostolstwa, które
mulsząpozostawać w pełnej zgodzie z charyzmatem. Zasadnicze elementy, które zostały
podkreślone w kontekście nadziei to .opcja na rzęcz ubogich oraz promocja
sprawiedliwości (s. 262).Idąc za nauczanięm Benedykta XVI, Doktora4tka stwierdza
takżę i wyjaśnia na czympolega bycie na sposób ,,zaczynv" osób życia konsękrowanego
we współczesnej kulturze (s. 26Ą. Zaśpowołując się na pp. Franciszka podkreśla
dwutorowość ,,duszpasterstwa nadzięi": strzężenię owiec otaz wychodzenie fla
poszukiwanie (s.268).
Warto podkreślićtręsć zakonczenia, w którym s. M. Pagacz bardzo sprawnie
dokonała podsumowania swojej pracy naukowo-badawczej. Jednocześnie, batdzo
otwarta na dalszą pracę w tym wzg|ędzie, nakreśliłaperspektywicznie zagadnienia,
które organiczniełączą się z podjętym przęznią kierunkiem badań.

3. Praca

od strony formalnej

Lektura oruzanalizarozprawy zaprezentowanej przęzs. mgr. lic. MałgorzatęPagacz
prowadzi do stwierdzenia,żemarrry do czynieniazbardzo systematycznym, ambitnym
ibardzo dobrym dzięłęm. Nalezy zauwńyć i podkreślió, że posiada ono jeszcze jeden
bardzo wńny atrybut żn. prezenĘe realną koncepcję życia uświęcającegow
kontekściewyrwań współczesności. Na podkreślenie zasfuguje bardzo dobrę
poradzenie sobie z obfitością materiafu, jak to zostało jużzaznaczone, atakżesprawność
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z jakąporusza się pośród bardzolicznychdokumentów, dekretów,przemówień, homilii.
To świadczyo bardzo dobrym przygotowaniu zarówno od strony merytorycznej, jak

rownięż metodologicznej. Właściweopracowanie teologii życia konsekrowanego w
kontekście nadziei domagało się przępracowania wszystkich jego wymiarów i
elęmęntów pod tym kątem. Równie istotnę było doprecyzowanie terminologii a takżę
konfrontacja wielości ujęć i spojrzeń na życie konsękrowanę, począwszy od jego
początków aż do współczesnych wyzwań, jakie przed nim się znajdują. Realizacja
takiego ujęcia musi posiadaó u podstaw rozległą wiedzę zarówno z teologii
dogmatycznej, jak równiez moralnej, fundamentalnej, historii Kościoła,historii
duchowości, teologii duchowości oraz duchowościżycia konsekrowanego. Należy
stwierdzić, ze Doktorantka opanowała to wszystko w stopnhlbardzo dobrym i w tęn
sposób mogła kompetentnie zaprezentowaó opracowanie niezwykle istotnego
zagadnienia, zarówno pod względem teologicznym, ale takżę formacyjnopragmatyczlym. Na pokreślęniezasfuguje także niezwykĘ ręalizm opracowania bęz
umniejszenia czy uszczuplenia jego wymiaru teologicznego. To rzeczywiściebardzo
dobre i systematycznę dzieło, które z pewnościąznajdzie swoje miejsce w teologii życia
konsekrowanego pol skiej teologii duchowoś ci. Praca zostńa napis ana j ęzykiem b ar dzo
dobrym, jasnym i nienvyklę komunikatywnym. To sprawia,żeniemożębyć traktowana
jako zamknięta w kategorii supęr spekulatywnej terminologii. Analizaposzczęgolnych
zagadniehbardzo klarowna i posiadającawzĄemne logiczne powiązanię. Poszczególne
paragrafy koiczą się konseloventnie podsumowaniem. To są czynniki powodujące, że
lettura jest niezwykle interesująca i absońująca. Przypisy bardzo czytelne i
konsekwentnie wykonywane, niemal z ,,apteczną" drobiazgowością. Bardzo obszerna
bibliografiaspotządzona prawidłowo i posiadającabardzo dobry podziń.Każdaludzka
praaa ma tęż swoje mankamenty. W tym przypadku są one bprdzo niewielkie. Warto
doprecyzować terminologię w przypadku ,,sekularyzacji" czy teżlaicyzacji" (s. 109) a
takżę ,,Ęcie wewnętrzne" czy ,,życie duchowę"? (s. 237). Niektórę analizy można
bardziej doprecyzować unikając pokusy ,,kaznodziejstwa". S. 198 - jak rozumieć
,;elatywizację serca"? Czy wspólnotę Taize można uznaó za wspólnotę życia
konsekrowanego? (s. żI4-2t5). Można takżę zwrócić uwagę na pisownię kursyrą
Katechizm KościołaKatolickiego oraz Kodeks Prawa Kanonicznego (rwłaszcza żę
bibliografii są prawidłowo).
Recenzent uważa, że po naniesienil bardzo drobnych i nielicznych poprawek
pracapiowinna ukazaĆ się drukiem . Z pewnościąstanowi nienłykle cenne dzieło,które
prezentuje teologię życia konsękrowanego i jest wielkim wkładem w całośćteologii
duchowości. Analiza dysertacji prowadzi recenzenta do postawienia następujących
pyĄań:

I2

1. W jaki sposób naleĘ rozumieć radę czystości,która poddawana kryĘce
j

est niej ednokrotnie sprowadzana do legalistyc znej bezżenności?

2. Jakie sąprzyczyny zachwiania

we współcze§nym Ęciu konsekrowanym
rozumienia i przyjęcia ofi arn iczego poświęcenia?

Biorąc pod uwagę całoksźahrozprawy doktorskiej s. mgr lic. Mńgorzaty
Pagacz,jej wielką fachowość,erudycję oraz solidnośćdzięła. końcowy wniosek brzmi:
Rozprawa s. mgr lic. Małgorzaty Pagacz spełnia wszystkie wymogi metodologiczne,
merytoryczne i formalne, stawiane ptzed dysertacją doktorską. Autor w pełni zasfuguje
na to, by dopuśció go do dalszych etapów przewodu doktorskiego i taki wniosek
przedL<ładam S enatowi Papie skiego Wydziału Teologiczne go w Warszawie.

Warszawa 08.01.2018
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