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1. wstęp

Bogactwo życia i różne tĘ/darzenia. kluczowe dla wspólnot życia konsekowanego'

zostają zachowane dla pokoleń m.in. przez tych ich członlów, którry _ czy |Ó z pasji, czy Leż.

w ramach badań naukowych _ dokonują pogłębionej analizy dostępnych świadectw i

dokumentów. Nie ulega wątpliwości, że dobrym impulsem ku temu są zakonne jubileusze i

przełomowe daty. Wydaje się. że te stwierdzenia są prawdziwe także w odniesieniu do

rozprawy ks. mgr lic. Piotra Jacka Krupy MSF [dalej: Autorl, której przędmiotęm jest

duchowość polskiej prowincji zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny (Missionarii 4

Sacra Familią _ MSF ); prowincji zgromadzenia. do którego Autor sam należy . fb|iżająca się

setna rocznica przybycia Misjonarzy Świętej ltodziny do Polskijest dobrą okazją, by pokusić

się o lodzaj syntęzy, która pokazałaby korzenie, ale takŻe rozwój. a więc poniekąd iewolucję

specyficzlej lbrnry duchowości, jakq kazdc a więc i badane przęz Autora _ zgromadzenie

zakonne się charakteryzuje. Całościowy ogląd nie może się jedynie ograniczyć do

rekapitulacji faktów historycznych (chociaż analiza dokumentów' z racji ich rozproszenia'

niekompletności i fragmentaryczności, już sama w sobie jest poważnym wyzwaniem

badawczym). ale wymaga unięjętności syntezy, by móc wydobyć i ukazać rzeczywistość

duchową która nie da się zawęzić do sfery faktów' chociaż jest w nich mocno osadzona.

Zadania tego podjął się Autor recenzowanej rozprawy. dla którego ta swoista podróż w głąb



historii i ',duszy'' misjonarza swiętej Rodziny na przełomie dziesięcioleci jest jednocfeśnie

elementem własnei tożsamości.

2. ogólne omówienie rozprawy

Korpus pracy poprzedzony został spisem treści (s.2-3) i obszemym wykazem

skrótów (s' 4-6)' We Wstępie (s' 7.14)' który został skonstluowany zgodnie z metodo|ogią

tworzenia prac doktorskich' Autor umieszcza problematykę swojej pracy w historycznym

kontekście rocznic, które stały się niejako źródłem impulsu badawczego do podjęcia

t)'tułowego zagadnienia. obszemię zostaję tu omówiony takżę cęl pracy, jej przędmiot

materialny i formalny orar zastosowane melody badawcze.

Rozprawa została podzielona na pięć rozdziałów o róznej objętości. Pierwsze dwa

rozdzia|y zawierają rys historyczny zgromadzenia, przy czym Autol wyraźnie skupia uwagę

na łódłach i rozwoju poszczególnych elementów duchowości analizowanej wspólnoty

zakonnej' Rofdzial pierwszy (s' l5-47)' który Inoit\a uzjać za wslępny' zawiera

rekapitulację okoliczności powstania zgronladzenia Misjonarzy Świętej Rodziny' Są one

nielozerwalnie zwivĄne z osobą załoźyciela. Jean Beńier Ms (1840.1908) zasluguje na

szczególną uwagę takŹe z tego względu, że jego droga duchowa' z osobistymi lnspiracjami

(wstąpienie do zgromadzenia Misjonarzy Saletynów)' nuńami w nauczaniu Kościoła jego

czasów (popularyzacja kulfu Świętej Rodziny z Nazaretu olaz wezwanie do aktywności

misyjnej) oraz s}.tuacją historyczno-kulturową ówczesnej Ewopy, szczegó|nie Francji,

odcisnęły głębokie piętno na duchowości powołanej ptzez niego do Źycia wspólnoty.

Przędstawione w niezbędnym skrócie okolicioości powstania i rozwoju zgromadzenia wraz z

głównymi wqtkami jego duchowości slanowią nięZbędne tło do rekapitulacji faktów

zwiąfanych z powstaniem polskiej prou,incji Z$omadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Temu zagadnieniu poświęcony zostal Rozdzial drugi (s.48.80) rozplawy. Uwaga

Autora skupia się tu szczególnie na dwóch przelomowych dla duchowości polskiej prowincji

momentach. Jednym z nich jest prawdziwa hekatomba, jakiej doznało młode zgromadzenie,

któfego niemal pięćdziesięciu członków straciło życia, częściowo w wyniku mordu na

bezbronnych zakonnikach, którego dokonano w nocy z l l na 12 listopadal939 r. w Paterku,

częściowo w wyniku umieszczenia w obozach zagłady' czy też' z ra}ii pęłnienia służby

wojskowej' Autol dostrzega głębokie znamię' jakie w świadomości członków zgromadzenia

\łycisnęły tę \łydarzenia' widząc w nich źródło specyficznego rysu duchowości, którą nafywa

,,duchowością męczeństwa''' Drugim przełomowym thktem był sobór watykanski lI i



związana z nim, jak to Autor ujmuje, ',duchowość aggiomamento'', której póŹnym owocem są

uchwalone ostatecznie dwadzieścia lat później odnowione konstytucje zgromadzen ja.

Przedmiotem RozdziaIu trzeciego (s' 8l-l25), centm]nego dla t),tułowego

zagadnienia rofprawy' są główne wymiary duchowości polskiej prowincji MSF. Należq do

niej trzy k|uczowe elementy: saletyński' misyjny i świętorodzinny' chociaz kafdy z nich ma

swoją osobnq genezę, to jednak zarówno w osobie ojca założycie|a' J. Berthiera, jak też w

duchowości jego kontynuatoróu stanowią one spójnq całość charyzmatu zgromadzenia. Nie

pomniejsza to w niczym l.aktu, żę kazda prowincja, ze względu na uwarunkowania

historyczno.ku|furowe' jak też specyfikę aktualnych wyzwan pastom|nych, żyje jedną dla

całego zgromadzenia duchowością na swój specyficzny i niepowtarzalny sposób.

Kontynuacją analiz. dotycz4cych specyfiki duchowości polskiej prowincji

zgromadzenia, są refleksje dotyczqce formacji, zawarte w czwartym rozdzia|e (s' 126-|67')

rozprawy. Autor wiąze w jednq całość wątki pochodzqce z dokumęntów Kościola, jak też

dokumentów zgrcmadzeniĄ, ukazując praktyczną rea|izację lbrmacji na każdym z etapów

życia poszczególnych człoŃów: poczqwszy od fbrmacji wstępnej, popŹędzającej decyzję o

wstąpieniu w szeregi zgromadzenia' poptzez formację zasadniczą, która jest róha w

odniesieniu do kandydatów na braci zakonnych oraz kandydatów na kapłanów, az po

formację ciqgtą, która również w formie autoformacji powinna być obecna w życiu

każdego zjego członków, od zakończenia formacji zasadniczej aż po wiek podeszły.

Zarrtykający rozprawę RozdziaI piąty (168-197) zawiera alallzy dotyczące form

realizacji duchowości zgromadzenia Misjonlrz1 Świętej Rodzin; * polskiej prowincji.

Podstawową formąjest placa parafialna, prowadzona przez po|skich członków zgromadz€nia,

pracujących nie tylko w kraju' ale i za gtanic4. Autor wskafuje także na apostolat misyjny,

realizowany w postaci animacji środowisk osób świeckich, jak też w formie działalności

misyjnęj członków zgromadzenia za granicą. Wreszcie prężnie rozwijającą się obecnie formą

realizacji duchowości zgromadzenia jest specjalistyczna praca z rodzinarni, szczególnie

obecna w otwartych przy klasztorach zgromadzenia centrach duchowości świętorodzinnej.

w stosunkowo obszemym Zakończeniu (5. 200-204) Autor raz jeszcze dokonuje

szczegółowej rekapitulacji dokonanych ala|iz oraz formułuje wnioski, jak też wskuuje na

innę, pozostające jeszcze do opracowania tematy. pokewne tytułowemu zagadnieniu jego

rozprawy.

Praca zawiera trzy Aneksy, z których pierwszy (s. 207-208) dotyczy osoby ks.

Antoniego Kuczery MSF, założyciela po|skiej prowincji MSF, drugi (s. 209) zawiera wykaz

kapituł genera|nych oraz przełożonych generalnych zgromadzenia, trzeci natomiast (s. 2lo.



2ll) _ wykaz kapituł prowincjalnych oraz przełożonych prowincja|nych polskiej prowincji

zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Korpus pracy wieńczy wykaz Bib|iografii (2'12-223)' któty został przez Autora

podzielony na poszczegó|ne grupy, poczynając od dokumentów Kościoła i źródeł

podstawowych' poprzez literatuę przedmiotu' aŹ po literatuę pomocńczą. Pracę zamyka

Rósumć w j' francuskirn (s. 224-226).

3. Ocena formalna

struktura pracy jęst stosunkowo prosta' ale dzięki tęmu takżę pŹejrzysta' objętość

rozdziałów jest wprawdzie różna, ale różnice te nie są rażące i wynikają z charakteru

omawianych tręści. sposób formułowania przypisów jest ujednolicony. Autor mógł

wprawdzie jeszcze bardziej zmniejszyć objętość przypisów' stosując dodatkowe formy

zapisów skrótowych, ale sposób który wybrał jest przez niego stosowany konsekwentnie i

stąd na|eży go \lznać za prawidłowy. Prawidłowo został lównięż skonstluowany festaw

bibliografii. Autor zastosowal podział' dzięki którcmu możliwe było systematyczne

przedstawienie zgromadzonej literafury. szczcgólnie wyosobnienie łódeł podstawowych i

literatury przedmiotu może się okazać pomocne dla tych, którzy zechcą kontynuować

dokonaną przez Autora pracę badawczą.

Język rozprawy jest komunikat1rvny' Autor posiada niewątpliwą umiejętność

syntetycznęgo pżedstawiania badanych zagadnień, a jednocześnie udaje mu się ustrzec

powierzchowności. By móc zawrzeć w swoich ana|izach dodatkowe dane, dopełniające

omawiane zagadnienia, Autor umiejętnie pomieszcza pewne treści w przypisach, co nie

zaburza płynności wywodu w tekście głównyn. Można takŹe stwieldzić zasadnicfą

poprawność językowq. Niewiele jest oczywistych błędów językowych, wynikłych zapewne

po części z automatycznej korekty dokonywanej pżez prcEtafi komPuterowy; blędów'

ldórych Autor nie zdołał dostrzec i usunąć w trakcie ostatńej adjustacji (np. ,,duchowosc'' _ s'

2l; , 'Winnym miejscu,, s. 27; ,'pierwsze domy zakonrre i palcówki' '. s.48; ,,możnaby'' _ s.

81; ' 'Kapitał generalnych'' _ s. |89,itp.).

Pojawiają się również pewne ńeporadności gramatycznę i językowe, które na|ezałoby

usunąć przed ewenfualną publikacją pracy. NaleŹy do nich np. stosunkowo częste użycie

rzeczownika ',atencja', (użyto go w rozprawie co najmniej osiem razy). To stosunkowo już

mało używane słowo oznacza wedlug definicji słownikowych uwagę, szacunek' respekt

wobec kogoś czy czegoś' Kiedy zatem słowo to pojawia się u Autora w wyrażeniach t)pu



..atencja wobec potŹeb misyjnych Kościoła'. (s' 1]) lub leż (',[' ' '] z atencją wsłuch{e się w

nauczanie Założyciela'' (s' 92)' jest ono użyle poprawnie. Natomiast tŃie z\łloty, jak: ,.stała

atencja o rozwój braci starszych', (s' 165), czy też ,.atencja na znaki czasu'' (5. l6ó; 170; 205)

są nieprawidłowe. To samo dotyczy użytego przez Autora pojęcia ,'zaadoptować''. czasownik

ten dotyczy adopcji, o której Autol z całq pewnością nie chce pisać. anie ądąPtaLji, o któfą

najw},raźniej Autoro$'i chodzi' Powinno rtięc on brzmieć| zladaptołać (s. 166; 205)'

Podobnie ma się rzecz z ''terenami kolonłnyn '. s. 34-]5.

Autor nie zdołal też ustrzec się częstej niestety w pracacb 1ego t;pu maniery'

personifikowania rzeczy. w nalTacii Autora to nie on. ale paragrĄ, rozdziały czy dokunenty

,.mówią'', ,.ukazujq'.. .'podkeślają,' (np. s' 12-14). Jęst to tyn,l bardziej rzucające się rł oczy.

że Autor w innych miejscach polrafi poprawnie lbrmułować tego typu stwierdzenia' np.: ,'W

rozclziale trzecim [.' '] zostaną omówione główne rysy duchowości' ' - s' l3: ,.W dokumentach

[...] zaznaczono.'- s. l30' ..W dokumentach Kościoła odnajdujemy s' l58' itp.).

Można by Podjąć też dyskusję z Autolem' czy pewne formy językowe, chociaż same

w sobie pra\łidłowe. nie powinny być zamienione na bardziej odpowiednie. Autor np. nie

odmienia nazwiska ojca założyciela' Jana Beńhiera (w tym wypadku Autor zapewne użyłby

zapistl: Jana Beńhier) chociaz istnieje generalna zasada w j' polskim, że obcojęzyozne

nazwiska podlegają odmianie. Czasami Autor opisując duchowość Misjonarzy Śuiętej

Rodziny używa w czasownikach pierwszej osoby liczby mnogiej, np. ''zaczyna1iśmy,' s. J1;

rtrysyłany s' 76 lub stosuię zaimek dzierżawczy .,nasz''. ,.naszego'' _ s' 81, itp.). Jest to

rtprawdzie z jednej strony zrozumiałe. bo pżecież Autor utoŻsamia się Ze zglon]adzeniem,

które opisuje' Jednak niezbędny w pracy naŃowej dystans badawczy powinien był go

skłonić raczej do używania 3 osoby liozby pojedynczcj oraz mnogiej oraz innych f.olm

zainków' Pewne jnnę sposoby zapisu, same w sobie prawidłowe, należałoby teź ujednolicić'

np' powinno być ',pro-prowincja.', ,'proprowincja''. czy też ''pro-Prowincja''?

Powyższe uwagi dolyczące języka st1 laczej marginalrre i nie oznaczają

zakwestionowania pozytywnej oceny rozprawy od strony formalnej. W swojej rozprauie

Autor przedstawił swoje analizy w sposób ciekawy oraz zrozumiałym. potoczystym językiem'

4. Ocena merytorycrna

Na uwagę i uznanie zasługuje przede wszystkin świadomość metodologiczna Autora.

Już we wstępie poświęca on kwestiom melodo]ogicznym wiele uwagi, co u\ł,idocznia się w

ko|ejnych rozdziałach rozprawy' Nawet w tych częściach pracy' które z racji swojego



charaktęru są poświęconę analizom historycznym, Autor co jakiś czas zatrzymuje narację

historyczną by uzmysłowić sobie i czyelnikowi ztaczenie relacjonowanych wydarzeń dla

głównego zagadnienia rozprawy, jakim jest duchowość polskiej prowincji zglomadzenia

Misjonarzy Świętej Rodziny. Rozprawa jest rzete|na i solidnie udokumentowana. Autor

musial dokonać syntezy danych pochodzących ze aódeł o różnej wańości, jak np. literatury

fachowej, wypowiedzi Kościoła i kapituł zgromadzenia, pism i w1powiedzi poszczególnych

członków czasami pisanych z potrzeby serca, bez odpowiedniego pŹygotowania

wa$ztatowego, ale także |uźnych przyczynków i szczątkowych dokumentów, odnalezionych

w bibliotekach poszczególnych domów zakonnych zgromadzenia.

W tym miejscu warlo poczynić pewną uwagę' otóż' przy całęj różnolodności

zgromadzonych materiałów, Autor nie sięgnąl niestęty po jedną z waŹnych metod pracy

historycznęj' jaką są wf.wiady (w tym wypadku z członkami zgromadzenia, szczegó|nie z

najstarszymi członkami polskiej prowincji, którzy przeżywa:ą swoję ostatnię lata życia)'

osoby takie są niekiedy żywymi skarbnicami szczegółowej wiedzy o codienlym zyciu

wspó|noty i jej poszczególnych członków, co przeciez fia kluczowe znaczęnie dla

duchowości zakonnej. Zadanie przeprowadzenia wywiadów f jednej strony nie byłoby

techniche trudne z racji znikomej liczby wiekowych współbraci, a talde dostępności technik

nagrywających. Wymagałoby oczywiście z drugiej strony dokonania oceny wiarygodności

zgromadzonych relacji' nie tylko ze względu na kilkadziesiqt lat, jakie dzie|ą chwilę obecną

od opisywanych wydarzeń, ale |akżE zE wzg|ędLlna stan zdrowia pojedynczych współbraci.

wano by sięjednak o to pokusić, chociafby ze względu na unikalne szczególy, któIe bez tego

typu badan zostaną bęzpowrotnie stracone' Różniłyby się one od uwzględnionych w pracy

zapisków poszczegó|nych współbraci tym, że Autor mógłby sam sformułować pytania i w ten

sposób ukierrmkować rozmowę.

Autor w swojej pracy dotart do róŹnych dokumentów, które ukazują duĆhowość

polskiej prowincji MSF od strony założeń i wymagań, jakie zostały sformułowane przez ojca

zA|ożycie|a o@z przez kapifuły generalne i prowincjalne. Dokumenty zostały gruntownie

przebadane' a syntetyczne wnioski z tych badań stalannie sformułowane' Pewien niedosyt

pozostawia jednak niezb1t pogłębiona refleksja na temat l'aktycznego praktykowania różnych

form duchowości. w niektórych miejscach rozprawy Autor wprawdzie dokonuje takiej

ewaluacji, wskazujqc na pewne braki i niedociqgnięcia (ak np. wtedy' gdy wskazuje na

zapoznanie rysu saletyńskiego w praktyce duchowości fglomadzenia s. 202n), formułuje

także pewne postulaty cak np' Medy, gdy wskazuje na możliwość pogłębionej

specja|istycznej formacji intelektualnej kapłanów w pierwszych latach po święceniach



kalńskich _ s. 164). Uwagi tego typu nie są jednak |iczne. Być może włŃnie zebranie

osobistych świadectw najstarszych współblaci mogłoby się w takim pogłębieniu

problematyki okazać pomocne. Można zatem do Autora skierować pytanie, co sqdzi na temat

przydatności ewenfualnych wywiadów dla analizy duchowości wspólnoty zakonnej orazjakie

widzi sfanse ijakie trudności w takim podejściu?

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

wTazliwość, jego apostolski zapał' jego otwańość na nauczanie Kościoła i na znaki czasu, a

także jego determinacja w realizacji aposto|skich zadań' czyntą zeń jedną z ważniejszych

postaci Kościoła przelomu XIX i XX wieku we Francji i poza jej granicami. W niczym nie

uchybia jego znaczeniu fakt, Źe był on dzieckiem swojęgo czasu, a jego duchowość nosi na

sobie również znamię epoki. Niezalezńe od wspaniałych jej elementów' duchowość

francuska końca xlx w. oddychała jeszcze atmosferą jansenistyczną, chociaż sam jansenjzm,

jako dokrryną został już ostatecznie potępiony przez Magisteńum Kościoła. lnteresującym

przedsięwzięciem byłoby ukazanie rysów jansenistycznych w duchowości samego

załoĘcie|a oraz dalszy ich rozwój wraz z pewnymi niezbędnymi korekturami, dokonanymi

przez następne Pokolenia. Czy Autor zgodziłby się z taką diagnozą?

Wspomniane uwagi i propozycje są, bardziej elementami dyskusji z jej Autorem niż

krytyką samej rozprawy. Nie umniejszają one w żadnym stopniu jej mer}1orycznej wartości.

Jest to praca, która _ będąc pracą źródłową sama stanowić będzie istotnę źródło dla

następnych pokoleń Misjonarzy Świętej Rodziny w nigdy nie przerwanym wysiłku

odczytywania na nowo swojej duchowęj tożsamości.

wniośek końcowy

Rozprawa ks. mgr lic. Piotra Jacka Krupy może być uznana za pracę rzetelną i

wartościową. Ma ona nięwątp|iwą waność dla zglomadzeńa, którę Autor rozprawy

reprezenfuje, ale w szerszej perspektywie stanowi również cenny przyczynek do historii

duchowości wspó|not konsekowalych w Polsce' Rozprawa świadczy o ugruntowanej wiedzy

Autora oraz jego umięjętności tworzenia nauko\łych syntez.



z tej ftcjl \lwaiżafi, że lecenzowana rozprawa spełnia warunki określone w Uslar'ie o

stopniach naukowych i |ytule nalrkowym i opowiadam się za dopuszczeniem jej Autora' ks.

mgr lic. Piotra Jacka Krupy. do dalszyclr etapów przewodu doktorskiego.

illltd,l..^r/(
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek
Wydział Teologii UwM w olsztynie

Olsztyn, 22 | 2019


