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1.wstęp
Bogactwożyciai różnetĘ/darzenia.
kluczowedla wspólnotżyciakonsekowanego'
zostajązachowanedla pokoleńm.in.przez tych ich członlów,którry _ czy |Ó z pasji,czy Leż.
w ramach badań naukowych _ dokonująpogłębionejanalizy dostępnychświadectwi
dokumentów.Nie ulega wątpliwości,
żedobrymimpulsemku temusą zakonnejubileuszei
przełomowedaty. Wydaje się. że te stwierdzeniasą prawdziwetakżew odniesieniudo
rozprawy ks. mgr lic. Piotra Jacka Krupy MSF [dalej:Autorl, której przędmiotęmjest
polskiej prowincji zgromadzeniaMisjonarzy Świętej Rodziny (Missionarii 4
duchowość
Sacra Familią _ MSF ); prowincjizgromadzenia.
do któregoAutor samnależy. fb|iżającasię
setnarocznicaprzybyciaMisjonarzyŚwiętej ltodziny do Polskijest dobrąokazją,by pokusić
się o lodzaj syntęzy,która pokazałaby
korzenie,ale takŻerozwój. a więc poniekądiewolucję
jakq kazdc a więc i badaneprzęzAutora_ zgromadzenie
specyficzlejlbrnry duchowości,
zakonne się charakteryzuje.Całościowyogląd nie może się jedynie ograniczyć do
rekapitulacjifaktów historycznych(chociażanaliza dokumentów'z racji ich rozproszenia'
już sama w sobie jest poważnymwyzwaniem
niekompletności
i fragmentaryczności,
badawczym).ale wymaga unięjętności
syntezy,by móc wydobyći ukazaćrzeczywistość
duchową która nie da się zawęzićdo sfery faktów' chociażjest w nich mocno osadzona.
Zadaniategopodjąłsię Autor recenzowanej
rozprawy.dla któregota swoistapodróżw głąb

historii i ',duszy''misjonarzaswiętej Rodziny na przełomiedziesięciolecijest jednocfeśnie
elementem
własneitożsamości.
2. ogólne omówienierozprawy
Korpus pracy poprzedzonyzostałspisem treści(s.2-3) i obszemym wykazem
skrótów (s' 4-6)' We Wstępie (s' 7.14)' który zostałskonstluowanyzgodniez metodo|ogią
tworzeniaprac doktorskich'Autor umieszczaproblematykęswojej pracy w historycznym
kontekścierocznic, które stały się niejako źródłemimpulsu badawczegodo podjęcia
t)'tułowego
zagadnienia.obszemię zostaję tu omówiony takżęcęl pracy, jej przędmiot
materialnyi formalnyorar zastosowane
melodybadawcze.
Rozprawazostałapodzielonana pięć rozdziałówo róznej objętości.
Pierwszedwa
rozdzia|y zawierająrys historyczny zgromadzenia,przy czym Autol wyraźnieskupia uwagę
na łódłach i rozwoju poszczególnychelementów duchowościanalizowanejwspólnoty
zakonnej' Rofdzial pierwszy (s' l5-47)' który Inoit\a uzjać za wslępny' zawiera
rekapitulacjęokolicznościpowstaniazgronladzeniaMisjonarzy Świętej Rodziny' Są one
nielozerwalniezwivĄne z osobą załoźyciela.
Jean Beńier Ms (1840.1908)zaslugujena
szczególnąuwagętakŹez tego względu,żejego drogaduchowa'z osobistymilnspiracjami
(wstąpieniedo zgromadzeniaMisjonarzy Saletynów)'nuńami w nauczaniuKościoła
jego
czasów (popularyzacja kulfu Świętej Rodziny z Nazaretu olaz wezwanie do aktywności
misyjnej) oraz s}.tuacjąhistoryczno-kulturową
ówczesnej Ewopy, szczegó|nie Francji,
odcisnęłygłębokiepiętno na duchowościpowołanejptzez niego do Źycia wspólnoty.
Przędstawione
w niezbędnymskrócie okolicioościpowstaniai rozwojuzgromadzenia
wraz z
głównymi wqtkami jego duchowościslanowią nięZbędnetło do rekapitulacjifaktów
zwiąfanychz powstaniempolskiejprou,incjiZ$omadzeniaMisjonarzyŚwiętejRodziny.
Temu zagadnieniupoświęcony
zostal Rozdzial drugi (s.48.80) rozplawy. Uwaga
Autoraskupiasię tu szczególniena dwóch przelomowychdla duchowości
polskiejprowincji
momentach.
jakiej doznałomłodezgromadzenie,
Jednymz nich jest prawdziwahekatomba,
któfego niemal pięćdziesięciuczłonków straciłożycia, częściowow wyniku mordu na
bezbronnychzakonnikach,któregodokonanow nocy z l l na 12 listopadal939r. w Paterku,
częściowow wyniku umieszczeniaw obozach zagłady'czy też'z ra}ii pęłnieniasłużby
wojskowej'Autol dostrzegagłębokieznamię'jakie w świadomości
członkówzgromadzenia
\łycisnęły
tę \łydarzenia'
widzącw nichźródłospecyficznego
rysuduchowości,
którąnafywa
męczeństwa'''Drugim przełomowymthktem był sobór watykanski lI i
,,duchowością

związanaz nim, jak to Autor ujmuje,',duchowość
aggiomamento'',której póŹnym owocem są
ja.
uchwaloneostatecznie
dwadzieścia
lat późniejodnowionekonstytucje
zgromadzen
Przedmiotem RozdziaIu trzeciego (s' 8l-l25), centm]nego dla t),tułowego
zagadnieniarofprawy' są głównewymiary duchowości
polskiej prowincji MSF. Należqdo
niej trzy k|uczoweelementy:saletyński'misyjnyi świętorodzinny'
chociaz kafdy z nich ma
swojąosobnqgenezę,to jednak zarówno w osobieojca założycie|a'
J. Berthiera,jak teżw
jego kontynuatoróustanowiąone spójnqcałość
duchowości
charyzmatuzgromadzenia.
Nie
pomniejszato w niczym l.aktu, żę kazda prowincja, ze względu na uwarunkowania
jak też specyfikęaktualnychwyzwan pastom|nych,
historyczno.ku|furowe'
żyjejedną dla
całegozgromadzenia
duchowością
na swój specyficznyi niepowtarzalny
sposób.
Kontynuacją analiz. dotycz4cych specyfiki duchowości polskiej prowincji
zgromadzenia,
są refleksjedotyczqceformacji,zawartew czwartym rozdzia|e(s' 126-|67')
rozprawy.Autor wiąze w jednq całość
wątki pochodzqcez dokumęntówKościola,jak też
dokumentówzgrcmadzeniĄ,ukazującpraktycznąrea|izacjęlbrmacji na każdymz etapów
życiaposzczególnychczłoŃów: poczqwszyod fbrmacjiwstępnej,popŹędzającej
decyzjęo
wstąpieniu w szeregi zgromadzenia' poptzez formację zasadniczą, która jest róha

w

odniesieniudo kandydatów na braci zakonnych oraz kandydatówna kapłanów,az po
formacjęciqgtą,która

również w formie autoformacji powinna być obecnaw życiu

każdegozjego członków, od zakończeniaformacji zasadniczejażpo wiek podeszły.
ZarrtykającyrozprawęRozdziaI piąty (168-197)zawiera alallzy dotycząceform
realizacji duchowościzgromadzeniaMisjonlrz1 Świętej Rodzin; * polskiej prowincji.
Podstawowąformąjestplaca parafialna,prowadzonaprzezpo|skichczłonkówzgromadz€ n ia,
pracującychnie tylko w kraju' ale i za gtanic4.Autor wskafujetakżena apostolatmisyjny,
realizowanyw postaci animacji środowiskosób świeckich,
jak teżw formie działalności
misyjnęjczłonkówzgromadzenia
za granicą.Wreszcieprężnierozwijającąsię obecnieformą
realizacji duchowościzgromadzeniajest specjalistycznapraca z rodzinarni,szczególnie
obecnaw otwartychprzy klasztorachzgromadzenia
centrachduchowości
świętorodzinnej.
w stosunkowoobszemym Zakończeniu (5. 200-204)Autor raz jeszcze dokonuje
szczegółowejrekapitulacjidokonanychala|iz oraz formułujewnioski,jak teżwskuuje na
jeszcze do opracowaniatematy.pokewne tytułowemu
innę, pozostające
zagadnieniujego
rozprawy.
Praca zawiera trzy Aneksy, z których pierwszy (s. 207-208)dotyczy osoby ks.
AntoniegoKuczery MSF, założyciela
po|skiejprowincjiMSF, drugi (s. 209)zawierawykaz
kapitułgenera|nych
oraz przełożonych
generalnychzgromadzenia,
trzeci natomiast(s. 2lo.

prowincja|nychpolskiej prowincji
2ll) _ wykaz kapitułprowincjalnychoraz przełożonych
zgromadzenia
MisjonarzyŚwiętej Rodziny.
Korpus pracy wieńczy wykaz Bib|iografii (2'12-223)'któty zostałprzez Autora
podzielony na poszczegó|ne grupy, poczynając od dokumentów Kościołai źródeł
podstawowych'poprzez literatuę przedmiotu'aŹ po literatuę pomocńczą.Pracę zamyka
Rósumć w j' francuskirn(s. 224-226).
3. Ocena formalna

strukturapracyjęst stosunkowoprosta'ale dzięki tęmutakżępŹejrzysta'objętość
rozdziałówjest wprawdzie różna,ale różnice te nie są rażącei wynikająz charakteru
omawianych tręści.sposób formułowaniaprzypisów jest ujednolicony.Autor mógł
wprawdzie jeszcze bardziej zmniejszyć objętośćprzypisów' stosując dodatkowe formy
zapisów skrótowych,ale sposób który wybrałjest przez niego stosowanykonsekwentniei
stąd na|eżygo \lznaćza prawidłowy.Prawidłowozostałlównięż skonstluowanyfestaw
bibliografii. Autor zastosowal podział' dzięki którcmu możliwe było systematyczne
przedstawienie
zgromadzonejliterafury.szczcgólnie wyosobnieniełódeł podstawowychi
literaturyprzedmiotumoże się okazać pomocne dla tych, którzy zechcą kontynuować
dokonanąprzez Autora pracę badawczą.
Język rozprawy jest komunikat1rvny'Autor posiada niewątpliwą umiejętność
syntetycznęgopżedstawianiabadanychzagadnień,a jednocześnie
udaje mu się ustrzec
powierzchowności.
By móc zawrzeć w swoich ana|izachdodatkowedane, dopełniające
omawianezagadnienia,Autor umiejętniepomieszczapewne treściw przypisach,co nie
zaburza płynnościwywodu w tekściegłównyn. Można takŹe stwieldzić zasadnicfą
językowq.Niewielejest oczywistychbłędówjęzykowych,wynikłychzapewne
poprawność
po częściz automatycznejkorekty dokonywanejpżez prcEtafi komPuterowy;blędów'
_ s'
ldórych Autor nie zdołał
dostrzeci usunąćw trakcieostatńejadjustacji(np.,,duchowosc''
_ s.
2l; ,'Winnymmiejscu,, s. 27;,'pierwsze
domyzakonrre
i palcówki''. s.48;,,możnaby''
_ s. |89,itp.).
generalnych''
81;''Kapitał
Pojawiają się również pewneńeporadnościgramatycznęi językowe, które na|ezałoby
usunąćprzed ewenfualnąpublikacjąpracy. NaleŹy do nich np. stosunkowoczęsteużycie
rzeczownika',atencja',(użytogo w rozprawieco najmniejosiem razy).To stosunkowojuż
mało używanesłowo oznacza wedlug definicji słownikowychuwagę,szacunek'respekt
wobec kogośczy czegoś'Kiedy zatemsłowoto pojawiasię u Autora w wyrażeniach
t)pu

wsłuch{esięw
(s' 1]) lub leż(',[''']z atencją
wobecpotŹebmisyjnychKościoła'.
..atencja
(s' 92)'jest ono użylepoprawnie.NatomiasttŃie z\łloty,jak: ,.stała
nauczanieZałożyciela''
na znaki czasu''(5. l6ó; 170;205)
atencjao rozwój braci starszych',(s' 165),czy też,.atencja
czasownik
To samodotyczyużytegoprzezAutorapojęcia,'zaadoptować''.
sąnieprawidłowe.
nie chcepisać.anie ądąPtaLji,o któfą
ten dotyczyadopcji,o której Autol z całqpewnością
Autoro$'i chodzi' Powinno rtięc on brzmieć|zladaptołać (s. 166; 205)'
najw},raźniej
'. s. 34-]5.
Podobniema się rzeczz ''terenamikolonłnyn
Autor nie zdołal też ustrzec się częstej niestetyw pracacb 1ego t;pu maniery'
personifikowania
rzeczy.w nalTaciiAutorato nie on. ale paragrĄ, rozdziałyczy dokunenty
(np. s' 12-14).Jęstto tyn,lbardziejrzucającesię rł oczy.
.'podkeślają,'
,.mówią'',,.ukazujq'..
tegotypu stwierdzenia'np.:,'W
żeAutor w innychmiejscachpolrafi poprawnielbrmułować
- s' l3: ,.W dokumentach
omówionegłównerysyduchowości''
rozclziale
trzecim[.''] zostaną
odnajdujemys' l58' itp.).
Kościoła
s. l30' ..Wdokumentach
[...]zaznaczono.'Możnaby Podjąćteżdyskusjęz Autolem' czy pewneformyjęzykowe,chociażsame
nie powinny być zamienionena bardziejodpowiednie.Autor np. nie
w sobie pra\łidłowe.
JanaBeńhiera(w tym wypadkuAutor zapewneużyłby
odmienianazwiskaojca założyciela'
zapistl:Jana Beńhier) chociaz istnieje generalnazasada w j' polskim, że obcojęzyozne
nazwiska podlegająodmianie. Czasami Autor opisując duchowośćMisjonarzy Śuiętej
Rodzinyużywaw czasownikachpierwszejosobyliczby mnogiej,np. ''zaczyna1iśmy,'s. J1;
_ s' 81, itp.).Jest to
rtrysyłany s' 76 lub stosuięzaimek dzierżawczy.,nasz''.,.naszego''
się Ze zglon]adzeniem,
bo pżecieżAutor utoŻsamia
rtprawdziez jednej stronyzrozumiałe.
które opisuje' Jednak niezbędnyw pracy naŃowej dystansbadawczypowinien był go
skłonićraczej do używania3 osoby liozby pojedynczcjoraz mnogiej oraz innych f.olm
należałoby
teźujednolicić'
zainków' Pewnejnnęsposobyzapisu,samew sobieprawidłowe,
czy też''pro-Prowincja''?
np' powinnobyć',pro-prowincja.',
,'proprowincja''.
Powyższe uwagi dolyczące języka st1 laczej marginalrre i

nie oznaczają

pozytywnejoceny rozprawy od strony formalnej.W swojej rozprauie
zakwestionowania
językiem'
potoczystym
Autor przedstawił
swojeanalizyw sposóbciekawyoraz zrozumiałym.
4. Ocena merytorycrna
przedewszystkin świadomość
metodologiczna
Autora.
Na uwagęi uznaniezasługuje
wiele uwagi,co u\ł,idocznia
się w
Jużwe wstępiepoświęca
on kwestiommelodo]ogicznym
ko|ejnychrozdziałachrozprawy' Nawet w tych częściachpracy' które z racji swojego

charaktęrusą poświęconę
analizomhistorycznym,Autor co jakiśczas zatrzymujenarację
wydarzeńdla
historycznąby uzmysłowićsobie i czyelnikowi ztaczenie relacjonowanych
głównegozagadnieniarozprawy,jakim jest duchowość
polskiej prowincji zglomadzenia
Misjonarzy Świętej Rodziny. Rozprawajest rzete|nai solidnie udokumentowana.
Autor
jak np. literatury
musialdokonaćsyntezydanychpochodzących
ze aódeł o różnejwańości,
fachowej,wypowiedziKościoła
pism i w1powiedziposzczególnych
i kapitułzgromadzenia,
członków czasami pisanych z potrzeby serca, bez odpowiedniegopŹygotowania
wa$ztatowego,ale także|uźnychprzyczynków i szczątkowychdokumentów,odnalezionych
w bibliotekachposzczególnychdomów zakonnychzgromadzenia.
W tym miejscu warlo poczynić pewną uwagę' otóż' przy całęj różnolodności
zgromadzonychmateriałów,Autor nie sięgnąlniestętypo jedną z waŹnychmetod pracy
historycznęj' jaką są wf.wiady (w tym wypadku z członkami zgromadzenia,szczegó|nie z
najstarszymiczłonkamipolskiej prowincji, którzy przeżywa:ą
swoję ostatnięlata życia)'
osoby takie są niekiedy żywymi skarbnicamiszczegółowejwiedzy o codienlym zyciu
wspó|noty i jej poszczególnych członków, co przeciez fia kluczowe znaczęnie dla
duchowościzakonnej.Zadanie przeprowadzeniawywiadów f jednej strony nie byłoby
techniche trudnez racji znikomejliczby wiekowychwspółbraci,a talde dostępności
technik
nagrywających.
Wymagałobyoczywiściez drugiejstronydokonaniaoceny wiarygodności
zgromadzonych
relacji' nie tylko ze względuna kilkadziesiqtlat,jakie dzie|ąchwilę obecną
od opisywanychwydarzeń,ale |akżEzE wzg|ędLlnastanzdrowiapojedynczychwspółbraci.
wano by sięjednako to pokusić,chociafbyze względuna unikalneszczególy,któIe bez tego
typu badanzostanąbęzpowrotniestracone'Różniłybysię one od uwzględnionychw pracy
zapiskówposzczegó|nych
współbracitym,żeAutor mógłbysamsformułować
pytaniai w ten
sposób ukierrmkowaćrozmowę.
Autor w swojej pracy dotart do róŹnych dokumentów,które ukazująduĆhowość
polskiejprowincjiMSF od stronyzałożeń
i wymagań,jakie zostałysformułowane
przez ojca
zA|ożycie|ao@z przez kapifuły generalne i prowincjalne. Dokumenty zostały gruntownie
przebadane'
a syntetycznewnioski z tych badań stalanniesformułowane'
Pewienniedosyt
pozostawiajednakniezb1tpogłębiona
refleksjana tematl'aktycznego
praktykowania
różnych
form duchowości.
w niektórych miejscachrozprawy Autor wprawdziedokonuje takiej
ewaluacji,wskazujqcna pewne braki i niedociqgnięcia(ak np. wtedy' gdy wskazujena
zapoznanierysu saletyńskiegow praktyceduchowości
fglomadzenia s. 202n),formułuje
także pewne postulaty cak np' Medy, gdy wskazuje na możliwośćpogłębionej
specja|istycznejformacji intelektualnejkapłanów w pierwszych latach po święceniach

kalńskich _ s. 164). Uwagi tego typu nie są jednak |iczne.Być możewłŃnie zebranie
osobistych świadectwnajstarszych współblaci mogłoby się w takim pogłębieniu
problematykiokazaćpomocne.Możnazatemdo Autoraskierowaćpytanie,co sqdzina temat
przydatności
ewenfualnych
wywiadówdla analizyduchowości
wspólnotyzakonnejorazjakie
w takimpodejściu?
widzi sfanseijakie trudności
Drugie pyanie, jakie wańo zadać Autorowi dotyczy samej osoby ojca załoŻycie!.a'
Jana Beńhiera. Nie ulega wqtp|iwości,
że była to postać niezwykła.Jego duchowa
jego apostolskizapał'jego otwańość
wTazliwość,
na nauczanieKościoła
i na znaki czasu,a
takżejego determinacjaw realizacjiaposto|skichzadań' czyntązeń jednąz ważniejszych
postaciKościoła
przelomuXIX i XX wieku we Francji i pozajej granicami.W niczym nie
uchybiajego znaczeniufakt,Źe byłon dzieckiemswojęgoczasu,a jego duchowość
nosi na
sobie również znamię epoki. Niezalezńe od wspaniałychjej elementów' duchowość
jeszczeatmosferą
jansenistyczną,
francuskakońcaxlx w. oddychała
chociażsamjansenjzm,
jako dokrrynązostałjuż ostateczniepotępionyprzez MagisteńumKościoła.
lnteresującym
przedsięwzięciembyłoby ukazanie rysów jansenistycznychw duchowościsamego
załoĘcie|aoraz dalszy ich rozwój wraz z pewnyminiezbędnymikorekturami,dokonanymi
przeznastępne
Pokolenia.Czy Autor zgodziłbysię z takądiagnozą?
Wspomnianeuwagi i propozycjesą,bardziejelementamidyskusjiz jej Autoremniż
krytyką samej rozprawy. Nie umniejszająone w żadnymstopniujej mer}1orycznejwartości.
Jest to praca, która _ będącpracą źródłową sama stanowićbędzie istotnęźródłodla
następnychpokoleń Misjonarzy Świętej Rodziny w nigdy nie przerwanym wysiłku
odczytywaniana nowoswojejduchowęjtożsamości.
wniośekkońcowy
Rozprawa ks. mgr lic. Piotra Jacka Krupy możebyć uznana za pracę rzetelnąi
wartościową.
Ma ona nięwątp|iwąwanośćdla zglomadzeńa, którę Autor rozprawy
reprezenfuje,
ale w szerszejperspektywiestanowi również cenny przyczynekdo historii
duchowości
wspó|notkonsekowalych w Polsce'Rozprawaświadczy
o ugruntowanej
wiedzy
Autoraorazjego umięjętności
tworzenianauko\łych
syntez.

z tej ftcjl \lwaiżafi,żelecenzowanarozprawaspełniawarunki określonew Uslar'ie o
jej Autora' ks.
stopniachnaukowychi |ytulenalrkowymi opowiadamsię za dopuszczeniem
mgr lic. PiotraJackaKrupy. do dalszyclretapówprzewodudoktorskiego.

illltd,l..^r/(

Ks. prof.dr hab.MarianMachinek
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