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M€rytoryczna ocena pracy

oceniając merytorycznie dysertację naukową leccnzent powinien odpowiedzieć na kilka

p}tań:

1. czy zasadne jest podjęcie takiego tematu?

Lektura dysertacji pozrva|a odpowiedzieć na postawienie pytanie na dwu płaszczyznach.'

nauko\\ej (teoretycrnej ) i egz) slencjalnej.

Doktorantka we wstępie (s' 6.7), pisze, Że w drugiej połowie XX rvieku, w Polsce pośród

wielu świeckich instytutów żvcia konsekrowanego powslał Swiecki KarmeIitański InsĘĄuf..EIia-

num,., który obrał sobie ideał łączenia kontemplacji z codzienną aktywnościq na przykładzie zycia

i działania ewange|icznych niewiast Marii i Marty (Łk l0.38 42)' ..EIianum.'rea|izuje charyzmat

zakorzeniony w duchowości Karmelu' na której opiera się |ormacja członkiń wspólnoty. Na pod-

stawie pism św. Teresy od Jezusa i św' Jana od Krzyża członkinie Instytutu uczą 5ię, jak realizować

życie wjedności z Bogiem.

Cz,lonkinie Instytutu to osoby świeckie. które podejmują rozmaite zadania Życiowe w zwy.

kłym społeczęństtvie' łją pośród osób świeckich. chociaż majq swój Dom Macierzysty w czer-

nej' tojednak pra\\,ie wszystkie pozostajq w swoim środowisku rodzinnym, społecznym i zawodo-

wym. Nie wyróżniają się specjalnym strojem, tzn' nie noszę habitu ani innych oznak konsekracji'

lch oddanie Bogu przeżywają w ukryciu' zachowujqc w tej kwestii dyskrecję' Można powiedzieć.

że ą/ją '.normalnie''' starają sięjednak. by jch życie i praca były wzorowane na ,.świeckim'' życiu

Chrystusa i Maryi w Nazarecie.

Ponieważ historia i charyzmat Instytutu są w Po|sce mało znane ijak dotąd nie opracowane.

wydaje się wręcz konieczne podjęcie tego zagadnienia.



2. Czy jasno zostal sformulowany problem pracy?

we wstępie (s' 9-l0) czytamy, że podstawowy prob|em dysertacji zawiera się w pytaniu:

Jak lączyć życie kontemp|acyjne z Źar|iwym aposlolstwem, Źyjąc w świecie i pośród spraw życia

codziennego? Autorka pisze, że postawiony Problem będzie rozwiązywać w oparciu o źródła

i Iiteraturę przedmiotu. Pomocą w poszukiwaniach badawczych Ędzie również duchowość kar-

melitańska i wspomniana już perykopa ewangeliczna opowiadająca o życiu codziennym Marii

i Marty. Ta perykopa rozświet|a sprawę łączenia modlit$},z codzienną służbą. Również Jezus

i Maryja uczą nas' że całe łcie może mieć charakter mod|itewny. Na potlvierdzenie możliwości

realizowania takiego wymiaru życia, doktorantka przytacza słowa św. Pawła: .,Zawsze się radujcie,

nieustannie się módlcie! w każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wo|a Boża w Jezusie

chrystusie względem was,, ( l Tes 5' l6- l8)'

członkinie ,.Elianum'., wpatrzone w Chrystusa. naś|adu.ją Co zarówno w postawie Marii-

zasłuchania w Jego słowa' jak i w postawie Marty _ służenia z oddaniem, co też potwierdza zgod-

ność duchowości Instytutu z powszechnie okeślaną definicją instlutów świeckich. są one po-

strzeganejako wspóInoty. które z powodu wsłuchania w nauczanie chrystusa, idą w sivoim reali-

zowaniu misji r'r' sposób radykalny. a dzięki zachowaniu pełnej świeckości podejmują zadania apo.

stoIskie zgodnie z charyfmatem swego instytutu. Doktorantka pisze, że podstawowym czynnikiem

spójności takiego stylu zyciajęst wypełnianie na co dfień woIi Bożej' wszystko, co powszechne,

zrvyczajne' co cz.łonkinie Instytutu przeżywają u' ciągu dnia i nocy' stanowi swego rodfaju .,rytuał

życia''' członkinie uczą się woli Bożej nie ty|ko na podstawie tego' co je otacza w codziennych

obowiązkach. |ecz także w odpowiadaniu Bogu na Jego miłość ponad wszystko' Można rc przyj-

mowanie woli porównać do codziennego pokarmu duchowego' bez którego nie ma też ż}cia fi-

zycznego. a najmniejsze ..ułomki,.tego pokarmu przemieniają serce członkiń w ',rytuał uwielbienia

Boga''.

Biorąc pod uwagę powyższe wypowiedzi, recenzent uważa' że problem został }\ystarcza.

jąco jasno sformułowany i opisany.

3. czy właściwie zostlla dobrana i uporządkowana baza źródlow^ of^f.zy zostż|^

prarłidłowo dobrana metoda pracy?

Bogata baza bibliograficzna została prawidłowo podzielona i uporządkowana, choć zda-

niem recenzenta. szczegó lnie jeśli chodzi o źródła archiwalne, może zbyt ogólnie opisana.



Autorka piszc i to widać w pracy. że włoż}ła duży wysiłek lv zebranie i prawidłowe zinter-

pretowanie maleriafu źródłowego. Można powiedzieć. że zebrala lvręcz imponujący materiał źró-

dłowy, na który się składają: Źródła podstaworve: 1' Akta persona|ne Definitorium Prowincjal-

nego, znajdujące się w Archiwum Krakoiwskiej Prowincji Karmelitów Bosych' 2. Zródła doty-

czące historii |ństytutu' znajdujące się w Archiwum Domu Macierzystego w czemej'

Bardzo cenny materiał źródłortry znajduje się w Zeszytach formacyjno-tematycznych InsRtutu' w

których znajdujq się konferencje o. Cherubina Pikonia. | . Zeszyt fo tn^cyiny rckn Łaski.2. Zeszlt

formacyjny rokl Ż'ycie duchol,e. 3. Zeszyt formacyjny roku Nauczanie Jana Pąrla II' 4' zesz'I

formacyjny roku APostolsh|,o.5. Zeszyt formac1,jny roku Bogon1łślność. 6. Zeszyt formacyjny

rcku Cnoq, rcologalne ' 7 . zeszyt formacyjny roku Eucharystia.8.Zeszy( formacyjny roku Ze ś'ię-

tyn Profokien Eliaszem a drogach 4,cia d chol,łegt ' 9. Zeszyt |ormacyjny .ok! Ko||stytucje. ]0.

Zeszyt formacyjny rokl Mistyczne Ciało' l l. Zeszyt lbrmacyjny roku Rady ewangeliczne' |2' Ze-

szyt formacyjny roku .llowa Bożeqo'

obszemię wykorzystanę Dokumenty Kościoła i Nauczanie papieży: Leon XIII, Pius Xll. Paweł

VI, Jan Paweł II. Benedykt xVI, Franciszek'

Metoda naukowa jest to zesńł postępowań zmierzający do rozwiązania określonego pro-

blemu naukowego. Doktorantka pisze, że do zręalifo\ł'ania podjętego celu lłykożystała metodę

ana|ityczno-syntetyczną oraz metody stosowane w naukach historycznych. Rozprawa doktorska

Doroty Benkowskiej ma strukturę monografii i w jej opracowaniu istotne są również u,skazania z

zakresu metodologii w teologii duchowości. Podstawowym kierunkiem postępowania metodycz-

nego jest analiza treści źródeł. dokumentów Kościoła. nauczania papieży. literatury przedmiotu i

literatury pomocniczej. by st\łorzyć syntezę podjętego tęmatu. w pierwszym etapie doktorantka

poddała ana|izie bogaty materiał źródłowy (materiaty historyczn€ dotyczące tworzenia Instyluru i

formacyjne)' Znal€zione elementy duchowości instytutu ,.Elianum.. konfrontowała z \łybranymi

tekstami z Pisma Świętego' z dokumentami Kościoła poświęconymi tej formie życia oraz z poglą-

dami autorów współczesnych monografii poświęconych temu zagadnieniu.

sposób postępo\ł'ania i struktura prowadfenia myś|i pokazuje. że autorka dysertacji. w

stopniu dobrym opanowała technikę pisania prac naukowych.



4. czy struktula rozdzialów jest logiczna, komp|etna i czy Autor w}'lviązal się

w pracy z postawionego sobie zadania?
Podstawowa część rozprawy składa się z pięciu rozdzjałów, logicznie ułożonych i ukazu.

jących komplementamie podjęt'v probIem'

W pierwszym rozdziale doktorantka ukazuje zespół uwarunkowań i p|zy.z!n,którczłożyły

się na powstanie i rozwój Instytutu ..E|ianum... K|uczowe rv tej części pracy jest wskazanie na

życie i pewne elementy ducholvości osób odpowiedziaInych za początki tworzącej się wspólnoty

instytutowej. Kolejnym etapem analiz jest przedstawienie. jaki wptyw organizacyjno-duchowy

miały te osoby na ksŹahowanie nowej formy życia konsekrowanego w Polsce, a takźejak oddfia-

ływały okoIiczności hisloryczne czasu, w którym lnsBtut zaczqł się rozwłać. Konsekwencją po.

wższych tozważań staje się podkeślenie tego' że głównym inspiratorem insb.tutu był Ducłl

Święty' który przez wieki działa d|a rozwoju Kościoła przez charyzmaty idecyzje przełożonych'

Dopełnieniem tego tematu jest charakterystyka rofwoju i ukazanie wypracowania własnego mo.

de|u duchowości ..Elianum... który nie miał powielaó duchowości zakonnej, lecz miał odpowiadać

w pełni powołaniu świeckiemu. otwanemu na umilowanie świata.

Drugi rozdział ukazuje podstal1 konstytutywne duchowości Inso.tutu ,,E|ianum',. Pod.

stawę źródłowq rozdziału stanowi Pismo śuięte. Konsl)tucje Inst}tutu ..EIianum..i materiały for-

macyjne. Dla lnsĘ.tutu słowo Boże jest elementem konstytutywnym' wokół którego two|zy się

zarówno codzienna praca, jak i czas duchorvego rvzrostu na modlitwie' Stąd materiĄ formacyjne

zawierają teksty Pisma Świętego rozłożone na poszczególne tygodnie pracy nad sobą. w ten spo-

sób członkinie wyrabiają w sobie ducha kontemplacyjno-czynnego. Doktoranlka wykazuje. że tę

formę zycia duchowego' opaną na modIitwie wewnętrznej, członkjnie ,.Elianum'' wcie|ają w dia.

konię apostolskq.

Kolejny' trzeci, rozdział dysertacji poświęcony jest specyfice duchowej Instytutu. Ducho.

wość Inst''tutu ..Elianum'.jest inspiro\ł'ana darem Ducha Swiętego ijest propozycją ukierunkowa-

nia życia duchowego na wzór Maryi, Pani Karmelu' Jako instytut życia konsekrowanego ,,Elia-

num'. rea|izuje drogę profesji rad ewangeIicznych poprzez konsekrację i świeckość życia. Dlatego

w tym rozdzia|e, \ł da|szej kolejności, doktoranta analizuje radykalizm życia oparty na radach

ewangelicznych oraz nacnocie pokory. A wostatnim punkcie tego rozdziału rvyodrębnia specyfikę

świeckości życia. L1óra jest realizowana w świecie i pośród świeckiego zaangażowan ia się w pracę.

w czwańym rozdzia|e doktorantka podejmu.je próbę okreś|enia chaĄ,zmatu Instytufu. Jest

nim bogomyślno-apostolski (prorocki) charyzlna|, zan:Lrzony w misji prorockiej reaIizowanej na



wzór Patlona Instytutu, św. E|iasza' Autorka pisze' życie bogomyślno-apostolskie po|ega na uświę.

caniu codzienności bliskością Boga oraz na kroczeniu ku zjednoczeniu z Nim. Zgodnie z tym

stwierdzeniem, najpierw ukazuje duchowość proroka E|iasza ijego wpĘw na rodzący się chary-

zmat, a następnie omawia cel i znaczenie charyzmatu eliańskiego.

w ostatnim' piątym rozdzia|e są zAprczentowane cele izadania formacji członkiń Instytulu.

ldąc ko|ejnymi etapami, doktorantka omawia formację wstępną, da|ej śluby czasowe i formację

permanenfną. Poszczególne etapy formacji są wzmacniane środkami rozwoju duchowego tak' aby

ostateczni€ członkinie podjęĘ życie konsekrowane w świecie w duchu charyfmatu lnstytutu'

Wyniki podjętych w pięciu rozdziałach analiz na temat duchowości Instytutu ',Elianum''

zostały zebrane w postaci krótkich podsumowań w zakończeniu pracy'

Reasumując odpowiedzi na pytania postau,ione w tym punkcie: czy struktura rozdziałów

jest logiczna' kompletna i czy autor wywiązał się w pracy z postawionego sobie zadania?, trzeba

odpow iedzieć jednoznac/nie pozytyt\nie'

Uwagi i pytania

w pracy zdarzają się potknięcia wynikaj ące ze zrnęczenia, które nie pozwala zauważyć

blędów technicznych, np' W bibIiografii: Akta personalne oraz Definitorium Prowincjonalnego.

Powinno być Akta personalne Definitorium Prowincjonalnego, bez ,,oraz''.

Myś|ę, Źe gdyby praca miała się ukazać drukiem. a chyba po uwzg|ędnieniu uwag na to

zasłusuie.

chcialbym doktorantowi postawić dwa pytania:

we wstępie autorka pisze: ,.wydaje się, że w historii Kościoła )od zawsze( możemy zau-

wazyć osoby, które zjednej strony chcą być w pełni oddane Chrystusowi ijednocześnie

pozostać w świecie''' Proszę wskazać na główny motyw takiej postawy?

Cdyby Pani miała uzasadniać potrzebę istnienia Instytutu $'świecie współczesnym, na

jakie argumenty by Pani wskazala?

2.

t .

wnioŚki końcowe

Praca doktorska mgl Iic. Doroty Bęnkowskiej stanowi bardzo ciekawe, solidnę i orygina|ne

studium naukowe w zakesie podjętego problemu. Rozplawa ma charakter zródłowy, gdzie naj-

pięrw trzeba by,}o przeanalizować materiał odznaczający się ogromną różnorodnością. Tego typu
5



materiał wymaga od badacza dobrego pEygotowania metodycznego i takim badaczem okazała się

Doktorantka.

Chcąc najbardziej syntetycznie ukazać osiągnięcia doktoranki, to trzeba powiedzieć' że w

dużym stopniu udowodniła' iŹ w dzisiejŚzej żeczywistości misja proroka ,,E|iasza'', a tym samym

członkiń lnsł'tutu polega przede wszystkim na tym, aby swoją postawą, zachowaniem, słowem

uświadamiać |udziom w świecie, co maczy być chrześcijaninem i co z tego wynika w praktyce

życia chrześcijańskiego'

Recenzent z uznaniem ocenia wyniki osiągnięte przez doktorantkę, a poczynione uwagi czy

postawione p}'tania w trakcie mer},torycznej oceny pracy doktorskiej, w niczym nie umniejszają

istotnej wartości dysertacji, zaś 5ą podyktowane chęcią pomocy w jej udoskona|eniu. Uważam, że

praca powinna ukazać się drukiem.

Metodyczny imerytoryczny poziom pracy w pełni pozwala recenzentowi wnieść wniosel

do Rady Dyscypliny Nauki Teo|ogiczne' Uniwersytefu Mikołaja Kopemika w Toruniu o dopusz-

czenie mgr lic. Doroty Benkowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

ks,J,"^*,.. ń"A,ł,,L'
Ks. prof. zw. d. hab. lreneusz Werbiński

Ko|egium Jagie|lońskie w Toruniu

Toruń 5.09'202lr.


