
Rec€nzja rozprawy doktorskiei
ks..|akuba Nagiego Duchowość kdpłańskd według blogosłdwionego księdzq

!ąną Balickiego' napi5anej na seminarium W Katedrze TeoIogii systematycznei
pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ireneusza Werbińskiego.

Rok 2020 przejdzie do historii Kościota i świata jako rok pandemii, który
dotknqł bo|eśnie róWnież życia Kościoła. Radyka|ne ograniczenie moż|iwości
dusfpasterstwa WstrzQsnę|o życiem duchowym WieIu kapłanóW. Dobrze 5ię Więc
składa, że jest to także rok ukazywania przykładu wie|kich, śWietych kapłanóW
przede Wszystkim Jana PaWła || W setna rocznicę jego urodzin i kardynała stefana
Wyszyńskigo, W ramach przygotowań do jego beatyfikacji. W tym kontekście
na|eży również z radościa powitać pracę dotyczqcą btogostawionego księdza
Jana Ba|ickiego i jego duchowości kapłańskiej, zwłaszcza, że w jego życiu
kaptańskim przyszto mu 5ię zmagać z wie|ką pandemiQ hjszpanki po Pierwszej
Wojnie śWiatowej' W zwiqzku z tym Wybór tematu pracy doktorskiej W
nieoczekiWany sposób okazał się niezwykle aktuaIny.

1. ocena formalna i metodologiczna rozprawy

Tytuł. Duchowość kapłańskd według błoqosławionego księdza Jano
Balickiego jasno wskazuje ceI naukowych badań doktoranta. Na uWagę zasługuie
fakt, że temat jest nowatorski i zgodny z zaWartymi W dysertacji treściami. Dotąd
nie opracowano kaplań5kiego aspektu duchowości błogosłaWionego, choć je8o
postać i nauczanie były przedmiotem badań w dwóch pracach doktorskich'
Pierwsza z nich dotyczyła duchowości chrześcijańskiej ipoWołania do śWiętości,
druga cnoty pokory i jej znaczenja w życiu ch rześcija ńskim . rrzeba przyznać, że
Wymienione prace, mimo że WiążQ się z ocenianą rozprawa, nie skupiają się na
duchowości kaptańskiej. Takie ujęcie tematu W kontekście dotychczasowych
badań pozwala stwierdzić novum pracY a co za tym idzie, jej ory8ina|ność i
zasadność'

strukturd' RozpraWa zaWiera Wykaz skrótóW Wstęp, pięć rozdziałów,
zakończenie, streszczenie W języku angieIskim i bibIiografię, które razem
stanowią 321 stron. Praca jest bardzo obszerna. struktura pracy jest poprawna,
co stanowi zapewne również zasługę promotora, znanego specjaIisty od teoIogii
życia inauczania śWiętych' Autor w swych badaniach wychodzi od podstaw
duchowości kapłańskiej, które słusznie identyfikuje w realizowaniu cnót
teo|oga|nych, Wiary nadziei i miłości. Wsze|ka prawdziwa duchowość
chrześcijańska szuka fundamentu w życiu teoIogaInym, podobnie jak w
omawianej w sposób szczegó|ny W dysertacji cnocie pokory' Wyszczegó|nienie
tej cnoty Wydaje 5ię o ty|e zasadne, że stanowi ona, jak Wynika z Wcześniejszych



szerokich badań, specyficznq charakterystykę życia i nauczania księdza
Ba|ickie8o. W następnym rozdzia|e autor przedstawia Wzory śWiętości życia
kaptańskiego, skupiając się na postaciach Jezusa chrystusa, NajśWiętszej Maryi
Panny, śWiętych i błogosławionych. o i|e pierwszy rozdział zajmujący się cnotami
teo|oga|nymi ukazuje bardziej Wymiar łaskl, o ty|e Wzorczość śWiętości zwraca
uwagę na aspekt Wo|ności i wysiłku wo|i człowieka W dążeniu do śWiętości. Po
tych dwóch fundamenta|nych ref|eksjach ks' Nagl przechodzi do omóWienja
czynnlków kształtujacych duchowość kapłańskq. skupia się na klasycznych
wymiarach modIitwy, pobożności eucharystycznej, 5powiedzi i praktyk

ascetycznych' Inspirujqce jest przypomnienie W kontekście duchowości
kaptańskiej, że droga ascezy może z pomocq łaski Boźej prowadzić na drogę
zjednoczenia mistycznego. cfwarty rozdzia,ł poświęcony mistyce okazat się
moż|iwy do realizacji dzięki szczegó|nym zainteresowaniom tym zagadnieniem ze
strony błogosławionego. stanowi on rzadki i d|atego tym bardziej cenny wkład w
bardziej integraIne rozumienie duchowości kapłańskiej i reIacji łaski do WoIności
W źyciu duchowym. ostatni, piqty rozdział, w myś| zasady agere ,equitur esse,
pokazuje, że życie duchowe jest duszą aposto|atu i ksztattuje pasterski Wymiar
duchowości kapłańskiej. Autor dysertacji ukazał W nim troskę k5. Ba|ickie8o o
du52pasterstwo kapłanóW sióstr zakonnych i osób śWieckich. Tak ukazana
struktura pracy pozwa|a doktorantowi objąć Wszystkie najważniejsze aspektY
duchowości kapłańskiej'

Źródła i literaturo przedmiotu' Autor sięgnął do dużej |iczby źródet w
postaci k5iQżek, artykułów imaszynopisóW błogosłaWionego' Ta część bibIiografi i
nie budzi żadnych Watp|iwości. RóWnież kompletne wydają 5ię być wykazy
bibIiografi i przedmiotowej, zaWierajQcej WieIe prac naukowych, z których
większość to k|asyczne opracowania duchowości, zwłaszcza kapłańskiej
R. Garrigou-Lagrange,a, s. Urbańskiego, s' Witka, W słomki i promotora, |'
Werbińskiego. WYkaz ten pokazuje, że doktorant zapoznał się drobiazgowo ze
stanem badań nad postaciq błogosławionego' Jednocześnie anaIiza
dotychczasowych prac zabezpiecza Ważnq kwestię formaIną, czyIi noWatorstwo
obecnego doktoratu' Jedynie nie do końca jasne jest Wydzie|enie W tej części
jako źródet niepubIikowanych Iicznych fragmentóW zaczerpniętych z Pismo różne
stugi Bożego k5, Jqnq Balickiego, t.2, Przemyś| 1963. Na|eży wysoko ocenić
korzystanie przez doktoranta z WieIu materiatóW archiwaInych, które nie zostały
dotqd opub|ikow.rne. Wraz z dokładnie przeanaIizowanymi tekstami zawartymi
w Wybór pism k5. lana Balickiego, Warszawa 1981, stanowią one Wartościowe
źródła pracy. RóWnież na pochwa,łę zastuguje przebadanie l icznych,
pubIikowanych, a zwłaszcza niepubIikowanych opracowań. Wraz z dokumentami
nauczania Kościoła iobfitq |iteraturq przedmiotu zgromadzony material na|eży
ocenić jako Wystarczający do przeprowadzenia zamierzonych badań' Również
cytowane zasoby internetowe wnoszq swój ważny wkład W anaIizę dorobku
błogosławionego. Nle można też pominqć umieszczonych na końcu dysertacji



aneksóW które ubo8acają materiał źródtowy. Jak Wynika z wYkazu
bib|iograficznego doktorant badał dziedzictwo duchowe btogos,lawionego W
świetIe dokumentóW Magisterium i k|asycznych dzieł teoIogicznych. Ten proces
przebiega głóWnie w przypisach, choć Warto byłoby |epiej Wykorfystać
uwzg|ędnioną |iteraturę, Bdyż w większości pracy autor odnosi 5ię nlema| ty|ko
do źródeł.

Metodd. AUto( We Wstępie zapowiada, że zastosowana przez niego
metoda po|ega Wpierw na ana|izie tekstóW Źródłowych autorstwa ks. ]ana
Ba|ickiego, ze szczegó|nym zwróceniem uwagi na te, które odnoszq się do
rozwoju życia WewnętrzneBo kapłanów, następnie na przeprowadzeniu syntezy
zebranych materiałóW które dotyczq konkretnych Wskazań, będqcych wktadem
błogosławionego w duchowość kapłańskq, a ostatecznie na wyciq8nięciu
wniosków i udzie|eniu odpowiedzi na pytania dotyczqce aktua|ności
iskuteczności nauczania bł. ks. Jana BaIickiego W odniesieniu do duchowości
kapłańskiej iżycia W5półczesnYch prezbiteróW. Na pochwałę w metodzie
zastosowanej przez doktoranta zasługuje harmonijne ujęcie zarÓWno
doświadczeń życja, jak i poglqdóW formutowanych przez błogosławionego'
Pewnym mankamentem metodologicznym jest charakterystyczne dla
poczatkujących badaczy częste reIacjonowanie pi5m omaWianego aUtora Zamiast
ich krytycznego anaIizowania. W Większości W ocenianej pracy doktorant, często
W cytatach, przedstawia poglqdy błogosławionego iczasami je komentuje,
Wyjaśnia i interpretuje. Umoż|iWienie czyteInikowi zapoznania 5ię z orYginaInymi
tekstami księdza BaIickiego jest cennym pomysłem' Bardzo poprawne jest

ubogacenie dysertacji k|uczowymi cytatami w przypisach. Niektóre cytaty
zaciekawiają świeżq obrazowościq, inne zaskakuja roztropnościq duszpasterska i
reaIlzmem. Jednak przed ewentualnq pub|ikacją ksiqŹki Warto jeszcze raz
pogłębić proces interpretacji. czasami ma się Wrażenie, że autor chce poWiedzieć
i zacytować Wszystko, co jakoś łqczy się z tematem, przez co gubi się głównq
myś|, zwłaszcza bezpośredni związek danego wywodu z duchowościq kaptańską.
Pisanie pracy naukowej na podstawie pism duchowych jest wielkim wyzwaniem,
gdyż łatwo nieśWiadomie przejqć sposób myś|enia ijęzyk charakterystyczny dla
tekstóW duchowościowych i kaznodziejskich. Wśród nich Wańo wyróilnić szkice
codziennych rozmyślqń' które stanowiq najobszerniejszą część piśmiennictwa
omawianego kaptana' W Wypadku błogosławionego .iest to tym Większym
Wyzwaniem, że jego pisma byty głęboko teo|ogiczne iW ref|eksji nad nimi może
się rodzić pokusa ciągłego ich przytaczania W róŹnej postaci. W takich
wypadkach pomaga refleksja nad teologicznym znaczeniem wypowiedzi w
kontekście dogmatyki, teoIogii moraInej i oczywiście teolo8ii duchowości' Bardzo
cenna może tu być ref|eksia nad tym, W jakim stopniu ukazana przez
bło8osławionego duchowość kapłańska stanoWi Wyraz przedsoborowe,i teoIogii
kapłaństwa, zwlaszcza, że doktorant stawia sobie za ce| zbadanie aktuaIności tej
duchowości dla Współczesnych kapłanóW.



2. Merytoryczna wartość rozprawy
Doktorant dekIaruje, że ceIem jego dysertacji jest Ukazanie żYcia, a

zwlaszcza nauczania księdza Jana Balickie8o, które pokazujq.iego Wktad W rozwój
duchowości kapłańskiej' W tym kontekście cenne jest ukazanie przez doktoranta
duchowości kapłańskiej jako wymiaru bycia i działania in persono christi copitis
et Postoris Ecclesioe. Zrozumiały ,iest W przedsoborowej teo|ogii
błogosławionego brak ref|eksji nad kapłaństwem powszechnym Wszystkich
ochrzczonych, choć aspekt ten mó8ł się pojawić Wobec częstych W pracy
zastosowań poglądów balickiego na kwestie o8ó|nie rozumianej duchowości
chrześcijańskiej do rozważań nad duchowością kapłańskq. Widać to już W
pierwszym rozdzia|e, w którym opisywana jest Wiara jako fundament życia
chrześcijań5kiego i nadzieja jako inspiracja życia duchowego. Podobnie, Wydaje
5ię, że ref|eksje zawarte W dzie|e studium o stondch mi,tycznych odnosza 5ię
specyficznje do kapłanów na ty|e, na i|e odnoszą się do Wszystklch chrześcijan.
W pierwszym rozdziaIe kluczowe wydaje się słuszne ukazanie WeWnętrznej więzi
cnót teo|o8a|nych, nawet kosztem Wrażenia braku jasnego rozdzie|enia pojęć' Z
calq pewnością za aktuaIne na|eży uznać, zaniedbywane w wielu dzisiejszych
opracowaniach duchowości, docenienie przyjęcia cierpienia jako Wyrazu miłości.
cenne jest też przedstawienie pokory.iako prawdy W re|acji do Boga i korzystanie
z podzjału na dzieWięć stopni'

Drugi rozdział dysertacji pokazu,'e przede Wszystkim nadrzędna Więź
prezbitera z chrystusem. Tu słusznie kategoria bycia idziałania in persono christi
Wysuwa 5ię na pierwszy p|an, pokazujqc kapłana jako alter Christus. oczywiście
tradycja chrześci.iańska odnosi to okreś|enie do każdego chrześcijanina, który na
mocy chrztu ma udział W kapłaństwie chrystusa. Niemniej .iednak duchowość
epoki BaIickiego ograniczała to pojęcie niemaI Wyłącznie do sakramentu sWięceń
ity|ko duchoWni znający doskonaIe patrystykę, jak choćby śW. Józef BiIczewski,
nie stroni|i od tego określenia W re|acji do śWieckich. Ma to róWnież
kon5ekwencje w postaci pomijania zadań apostoIskich wszystkich ochrzczonych.
Ten Uwarunkowany kontekstem historycznym brak dostrzegamy najwyraźniej w
ostatni rozdzia|e' Ważne W pracy doktoranta jest też zwrócenie uwagi na
wzorczość cnót chrystusa itytułóW głóWnie króla idobrego pasterfa. Równieź
znamienne .iest to, źe postać Matkj Bożej, Jej rola i przykład W rozwoju życia
duchowego kapłanóW, zwlaszcza jej pokora, często pojawiają się W pismach
błogosławionego. |nteresującym Wątkiem pracy jest ukazanie nie ty|ko ogó|nej
wzorczości śWjetych i zasady świętości opierajqcej się na miłości, a|e także
konkretnych wzorów do naś|adowanla W żYciu kaptań5kim' Znajdujemy tu
aspekty duchowości Jana chrzcicieIa, Mędrców ze Wschodu, św. Michała
Archanioła, śW. szczepana, śW. Franciszka Z Asyżu, św' stanisława Kostki, śW.
Agaty, śW' .Jana Kantego, śW. Jana od Krzyża, śW. K|emensa Dworzaka,
o. Antoniego Reichenberga, ks. lana Beyzyma, k5. Rafała Ka|inowskiego, a nawet
Gemmy Galgani .

Doktorant opisujQc życie ascetyczne, modIitewne i sakramentalne,
zwłaszcza zwiqzane z Eucharystiq i Pokuta, oparł się na k|asycznych środkach



rozwoju życia duchowego. cenne W kontekście mod|itwy jest ukazanie
centra|nego znaczenia,,ojcze Nasz,,, choć w recenzencie rodzi się pytanie, czy
rzeczywiście W tak bogatej spuściźnie księdza BaIickiego nie ma ref|eksji na
temat modIitwy brewiarzowej. słusznie uwaga jest tu skupiona na Mszy śWiętej,
zarówno w aspekcie uczty, jak i dominującego W tamtej epoce akcentu
położonego na przeżYwanie ofiary Ka|Warii. oryginaIne i Wartościowe jest

rozważanie BaIickiego o Mszy świętej, anaIizujace osiem koIejnych części
NajśWiętszej ofiary, powiazanYch Z konkretnymi momentami z życia idzlałaIności
Pana Jezusa' Taka ana|iza pozwa|a ujqć cate bogactwo doktrynaIne Eucharysti i.
W tym kontekście Widoczna jest też potrzeba ref|eksji nad ksztaftem
przedsoborowej Iitur8ii, co mogło stanowić dodatkowy e|ement ref|eksji nad
aktuaInością nauczania ks' BaIickiego. Podobnie W podrozdzia|e dotyczQcym
sakramentu Pokuty i Pojednania rozróżnienie grzechóW na ciężkie i Iekkie
domaga się ref|eksji w kontekście Wspótczesnej teo|ogii moraInej. RóWnież
kwestia ascezy, ujęta przez btogostawione8o głównie w formie Wskazujqcej na
upokorzenia, umartwienia, próby, krzyże icierpienia, doma8a się pogłębionej
ref|eksji nad Wspó|notowym Wymlarem a5cezy zWiązane.i z posłuszeństwem (por'
PDV 28)' oczywiście wciąż aktualne w duchowości chrześcijańskiej pozostają
cenne uwagi błogosławionego na temat postu iumartwienia poszczegó|nych
zmysłów, a zwłaszcza waIki z pychq.

Jak już Wspomniałem, W pracy na temat duchowości kapłańskiej, cenne i
ory8inaIne jest poświęcenie całego rozdziału kwestii mistyki. W tamtym okresie
niewatp|iwie ogramny Wpływ na duchowość miało nie ty|ko dyrektorium
ascetyczne, a|e także Direttorio mistico, któreg.o autorem był popu|arny jezuita

Giovanni Battista Scarame||i. ]ego bo8ata W tradycję chrześcijańskq nupcjaIna
Wizja zjednoczenia mistyczne8o miata Wie|ki wpływ na ówczesnych autoróW
duchowych. Właśnie W tym rozdziaIe istotne.iest połaczenie teorii i praktyki życia
duchowego b,łogosławionego, które pozwa|a autorowi dysertacji na ukazanie
teorii rozwoju mistycznego, jako programu róWnież d|a kapłanów, na Wzór k5.
BaIickiego. Także tu Warto było przenieść część specja|istycznych komentarzy
znawcóW mistyki z przypisóW do 8łóWnego tekstu, by móc |epiej ocenić
reIacjonowane pog|qdy błogosławionego'

Wreszcie ostatni rozdział traktuje o mis,l i kapłana' K|asycznie oczekuje się
W tym kontekście opisu udziału W potrójnej misji, kapłańskiej, prorockiej i
królewskiej chrystusa' Aspekt ten jest W jakiś 5po5ób ujęty W tekście, choć
koncepcja podrozdziałów skupia 5ię na reacji do poszczegó|nych stanóW życia W
Koście|e' To W tdj części pracy znajdujemy istotne d|a duchowości kapłańskiej
ref|eksje na temat celibatu. cza5ami zdaje 5ię, że doktorant traci z oczu ce|, jakim

ma być działa|ność pastora|na izbyt mocno kontentru.ie się na opisie cnót
kapłańskich, co mogło już Wcześniej Wybrzmieć w poprzednich rozdziatach.
Natomiast pozYtywnie na|eży ocenić akcent położony na potrzebę rozwoju
działalności misyjnej Kościota. RóWnieŹ W części dotyczqcej duszpasterstwa 05ób
konsekrowanych autor pisze dużo o radach dawanych siostrom zakonnym, choć
interesu,iace byłoby raczej ukazanie ro|i kapłana jako kierownika duchowego tej



kategorii Wiernych. BeZ zarfutU natomiast ,iest przedstawienie posługi ks.
BaIickiego Wzg|ędem osób śWieckich, róWnież W kontekście historycznym,
zwłaszcza niezwyk|e ważnej troski o robotników.

W zakończeniu doktorant nje ty|ko streszcza najważniejsze Wynikl badań
poszczegó|nych rozdziatóW a|e także odnosi się do podstawowego ce|u pracy,
czy|i ukazania istoty duchowoścj kapłańskiej na podstawie nauczania, życia i
zaangażowania du5zpasterskiego błogosławionego księdza .lana BaIickiego.
odpowiadając na podstawowe pytanie o aktua|ność takiej wizji duchowości
kapłańskiej doktorant slusznie stwierdza, że ce| świętości i z|ednoczenia z
Bogiem jest zasadniczy w kaźde.j duchowości, także w duchowości kapłańskie.i.

3. Pytania do doktoranta
z ana|izy pracy wynikają dwa pytania do doktoranta:

Na iIe wiz,ia kaptaństwa iduchowości kapłańskiej błogoslawionego odpowiada a
na i|e odbiega od Współczesnej Wizji posoborowej? Druga kwestia z tym
związana dotyczy pytania, co W Wizji kapłaństwa i duchowości zawańej W
pismach ks. Balickiego jest ponadczasowe, a co podlega zmianie?

4' Wniosek końcowy
Praca doktorska księdza Jakuba Na8iego stanowi udane studium

duchowości kapłańskiej w ujęciu błogosławionego Jana Balickiego. Została
napisana dojrzałym językiem teo|ogicznym i piękną, poprawną po|szczyzną.
obszerna dyseńacja w sposób systematyczny porusza wie|e istotnych
teoIogiczno - duchowych zagadnień. Wskazane przez recenzenta mankamenty
nie przekreś|aja zasług doktoranta, a|e ma.iq na ce|u jak naj|epsze przygotowanie
tekstu do ewentualnej publikacji.

UWzg|ędniajac nowatorskie podejście do tematu, rozIegty materiał
Źródłowy itatwość W pos,ługiwaniu się metodami badawczymi stwierdzam, że
recenzowana praca spełnia Wymagania stawiane tego typu opracowaniom i
kieruię Wniosek o dopuszczenie księdza Jakuba Nagiego do da|szych etapóW
przewodu doktorskiego.

KrakóW,26.05.2020.

Ks. prof, dr hab. Wojciech Zyzak


