Rec€ n zja rozprawydoktorskiei
ks..|akubaNagiegoDuchowość
kdpłańskdwedługblogosłdwionego
księdzq
!ąną Balickiego'napi5anejna seminariumW KatedrzeTeoIogiisystematycznei
pod kierunkiemks.prof.drahab.Ireneusza
Werbińskiego.
Rok 2020 przejdziedo historiiKościota
i światajako rok pandemii,który
dotknqłbo|eśnieróWnieżżycia Kościoła.
Radyka|neograniczeniemoż|iwości
dusfpasterstwa
WstrzQsnę|o
życiemduchowymWieIukapłanóW.
Dobrze5ięWięc
jest
przykładu
składa,że
to takżerok ukazywania
wie|kich,śWietych
kapłanóW
przedeWszystkim
Jana PaWła||W setnarocznicęjego urodzini kardynała
stefana
Wyszyńskigo,W ramach przygotowańdo jego beatyfikacji.W tym kontekście
na|eżyrównież z radościapowitać pracę dotyczqcąbtogostawionego
księdza
Jana Ba|ickiego i jego duchowości kapłańskiej, zwłaszcza,że w jego życiu
kaptańskimprzysztomu 5ię zmagać z wie|kąpandemiQhjszpankipo Pierwszej
Wojnie śWiatowej'W zwiqzku z tym Wybór tematu pracy doktorskiejW
nieoczekiWany
sposób okazałsię niezwykleaktuaIny.

1. ocena formalnai metodologicznarozprawy
Tytuł. Duchowość kapłańskd według błoqosławionego księdza Jano
Balickiego jasno wskazujeceI naukowych badań doktoranta.Na uWagęzasługuie
fakt,żetematjest nowatorskii zgodnyz zaWartymiW dysertacjitreściami.
Dotąd
nie opracowanokaplań5kiego
aspektuduchowości
błogosłaWionego,
choćje8o
postać i nauczaniebyły przedmiotembadań w dwóch pracach doktorskich'
Pierwszaz nich dotyczyładuchowości
chrześcijańskiej
ipoWołaniado śWiętości,
jej
pokory
drugacnoty
i
znaczenjaw życiuchrześcija
ńskim. rrzeba przyznać,że
Wymienioneprace,mimo żeWiążQ
się z ocenianąrozprawa,nie skupiająsię na
duchowościkaptańskiej.Takie ujęcie tematu W kontekście
dotychczasowych
pozwala
jej
pracY
badań
stwierdzićnovum
a co za tym idzie,
ory8ina|ność
i
zasadność'

strukturd' RozpraWazaWieraWykaz skrótóW Wstęp,pięć rozdziałów,
zakończenie,
streszczenie
W języku angieIskimi bibIiografię,
które razem
stanowią
321 stron.Pracajest bardzoobszerna.
strukturapracyjestpoprawna,
promotora,
co stanowizapewnerównieżzasługę
znanegospecjaIisty
od teoIogii
życiainauczaniaśWiętych'
Autor w swych badaniachwychodziod podstaw
duchowości
kapłańskiej,
które słusznieidentyfikujew realizowaniucnót
teo|oga|nych,
Wiary nadziei i miłości.Wsze|ka prawdziwa duchowość
podobniejak w
chrześcijańska
szuka fundamentuw życiu teoIogaInym,
omawianejw sposóbszczegó|ny
W dysertacji
cnociepokory'Wyszczegó|nienie
tej cnotyWydaje5ięo ty|ezasadne,
żestanowiona,jak Wynikaz Wcześniejszych

szerokich badań, specyficznq charakterystykężycia i nauczania księdza
życia
Ba|ickie8o.W następnymrozdzia|eautor przedstawiaWzory śWiętości
Maryi
kaptańskiego,
skupiającsię na postaciachJezusachrystusa,NajśWiętszej
zajmującysię cnotami
Panny,śWiętych
i błogosławionych.
o i|e pierwszyrozdział
zwraca
śWiętości
teo|oga|nymi
ukazujebardziejWymiarłaskl,o ty|e Wzorczość
Po
i wysiłkuwo|i człowiekaW dążeniudo śWiętości.
uwagęna aspektWo|ności
tych dwóch fundamenta|nychref|eksjachks' Nagl przechodzido omóWienja
duchowośćkapłańskq.skupia się na klasycznych
czynnlków kształtujacych
wymiarach modIitwy, pobożnościeucharystycznej,5powiedzi i praktyk
ascetycznych' Inspirujqcejest przypomnienie W kontekścieduchowości
kaptańskiej,że droga ascezy możez pomocq łaskiBoźejprowadzićna drogę
zjednoczeniamistycznego.cfwarty rozdzia,łpoświęconymistyce okazat się
ze
tym zagadnieniem
zainteresowaniom
moż|iwydo realizacjidziękiszczegó|nym
stronybłogosławionego.
stanowion rzadkii d|ategotym bardziejcennywkładw
i reIacjiłaskido WoIności
kapłańskiej
bardziejintegraInerozumienieduchowości
W źyciuduchowym. ostatni, piqty rozdział,w myś|zasady agere ,equitur esse,
pokazuje,że życieduchowejest dusząaposto|atui ksztattujepasterskiWymiar
kapłańskiej.
Autor dysertacjiukazałW nim troskę k5. Ba|ickie8oo
duchowości
Tak ukazana
du52pasterstwokapłanóW sióstr zakonnych i osób śWieckich.
aspektY
strukturapracy pozwa|adoktorantowiobjąćWszystkienajważniejsze
duchowości
kapłańskiej'

Źródła i literaturo przedmiotu' Autor sięgnąłdo dużej |iczby źródet w
bibIiografii
postacik5iQżek,
Ta część
artykułówimaszynopisóWbłogosłaWionego'
RóWnieżkompletne wydają 5ię być wykazy
nie budzi żadnychWatp|iwości.
bibIiografiiprzedmiotowej,zaWierajQcejWieIe prac naukowych, z których
większośćto k|asyczne opracowania duchowości,zwłaszcza kapłańskiej
s. Urbańskiego,s' Witka, W słomki i promotora,|'
R. Garrigou-Lagrange,a,
Werbińskiego.WYkazten pokazuje,że doktorantzapoznałsię drobiazgowoze
stanem badań nad postaciq błogosławionego'Jednocześnie anaIiza
prac zabezpieczaWażnqkwestięformaIną,czyIinoWatorstwo
dotychczasowych
obecnegodoktoratu'Jedynie nie do końca jasne jest Wydzie|enieW tej części
jako źródetniepubIikowanych
z Pismoróżne
IicznychfragmentóWzaczerpniętych
1963. Na|eżywysoko ocenić
stugi Bożegok5, Jqnq Balickiego,t.2, Przemyś|
które nie zostały
korzystanieprzezdoktorantaz WieIumateriatóWarchiwaInych,
tekstamizawartymi
Wraz z dokładnieprzeanaIizowanymi
dotqd opub|ikow.rne.
w Wybór pism k5.lana Balickiego, Warszawa 1981, stanowią one Wartościowe
źródła pracy. RóWnież na pochwa,łę zastuguje przebadanie licznych,
pubIikowanych,
niepubIikowanych
opracowań.Wraz z dokumentami
a zwłaszcza
nauczaniaKościoła
iobfitq |iteraturqprzedmiotuzgromadzonymaterialna|eży
ocenićjako Wystarczający
do przeprowadzeniazamierzonychbadań' Również
cytowane zasoby internetowewnoszq swój ważnywkładW anaIizędorobku
Nle możnateż pominqćumieszczonychna końcu dysertacji
błogosławionego.

aneksóW które ubo8acają materiał źródtowy. Jak Wynika z wYkazu
W
doktorant badał dziedzictwoduchowe btogos,lawionego
bib|iograficznego
Ten proces
dziełteoIogicznych.
świetIe
dokumentóWMagisteriumi k|asycznych
przebiega głóWnie w przypisach, choć Warto byłoby |epiej Wykorfystać
pracy autor odnosi 5ię nlema|ty|ko
|iteraturę,
uwzg|ędnioną
Bdyżw większości
do źródeł.
Metodd. AUto( We Wstępie zapowiada, że zastosowana przez niego
metoda po|ega Wpierw na ana|izietekstóW Źródłowychautorstwa ks. ]ana
Ba|ickiego,ze szczegó|nymzwróceniem uwagi na te, które odnoszq się do
syntezy
rozwojużyciaWewnętrzneBo
kapłanów,następniena przeprowadzeniu
zebranychmateriałóWktóre dotyczqkonkretnychWskazań,będqcychwktadem
błogosławionego
w duchowośćkapłańskq,a ostatecznie na wyciq8nięciu
wniosków i udzie|eniu odpowiedzi na pytania dotyczqce aktua|ności
nauczaniabł. ks. Jana BaIickiegoW odniesieniudo duchowości
iskuteczności
prezbiteróW.Na pochwałę w metodzie
kapłańskiejiżycia W5półczesnYch
zastosowanej przez doktoranta zasługuje harmonijne ujęcie zarÓWno
doświadczeńżycja,jak i poglqdóW formutowanychprzez błogosławionego'
Pewnym mankamentem metodologicznym jest charakterystyczne dla
pi5momaWianegoaUtoraZamiast
poczatkujących
badaczyczęstereIacjonowanie
W ocenianejpracydoktorant,często
ich krytycznegoanaIizowania.
W Większości
iczasami je komentuje,
W cytatach, przedstawiapoglqdy błogosławionego
zapoznania5ięz orYginaInymi
Wyjaśnia
i interpretuje.Umoż|iWienie
czyteInikowi
jest
pomysłem'
Bardzo poprawne jest
tekstami księdza BaIickiego
cennym
ubogacenie dysertacji k|uczowymicytatami w przypisach.Niektóre cytaty
i
inne zaskakujaroztropnościq
duszpasterska
zaciekawiają
świeżq
obrazowościq,
reaIlzmem.Jednak przed ewentualnq pub|ikacjąksiqŹkiWarto jeszcze raz
procesinterpretacji.
pogłębić
żeautor chcepoWiedzieć
czasamima się Wrażenie,
i zacytowaćWszystko,co jakośłqczysię z tematem, przez co gubi się głównq
kaptańską.
związekdanegowywoduz duchowościq
myś|,
zwłaszcza
bezpośredni
Pisaniepracynaukowejna podstawiepism duchowychjest wielkimwyzwaniem,
gdyżłatwonieśWiadomie
przejqćsposób myś|enia
dla
ijęzyk charakterystyczny
tekstóWduchowościowych
i kaznodziejskich.
Wśródnich Wańo wyróilnićszkice
codziennych rozmyślqń'które stanowiq najobszerniejszączęśćpiśmiennictwa
omawianego kaptana' W Wypadku błogosławionego
.iest to tym Większym
Wyzwaniem,żejego pisma bytygłębokoteo|ogiczneiW ref|eksjinad nimi może
się rodzić pokusa ciągłegoich przytaczaniaW róŹnej postaci. W takich
wypadkach pomaga refleksja nad teologicznymznaczeniemwypowiedzi w
Bardzo
kontekście
dogmatyki,teoIogiimoraIneji oczywiście
teolo8iiduchowości'
cenna może tu być ref|eksia nad tym, W jakim stopniu ukazana przez
teoIogii
bło8osławionego
duchowość
kapłańskastanoWiWyrazprzedsoborowe,i
tej
kapłaństwa,
zwlaszcza,żedoktorantstawiasobie za ce| zbadanieaktuaIności
kapłanóW.
duchowości
dla Współczesnych

2. Merytorycznawartość
rozprawy
DoktorantdekIaruje,
że ceIemjego dysertacjijest UkazanieżYcia,a
nauczania
zwlaszcza
księdza
JanaBalickie8o,
którepokazujq.iego
WktadW rozwój
jest
przezdoktoranta
duchowości
kapłańskiej'
W tym kontekście
cenne
ukazanie
jako
persono
kapłańskiej wymiarubyciai działaniain
duchowości
christicopitis
przedsoborowej
et Postoris Ecclesioe. Zrozumiały ,iest W
teo|ogii
powszechnym
błogosławionego
brak ref|eksjinad kapłaństwem
Wszystkich
pojawić
ochrzczonych,
choć aspektten mó8ł się
WobecczęstychW pracy
zastosowańpoglądówbalickiegona kwestieo8ó|nierozumianejduchowości
chrześcijańskiej
do rozważańnad duchowością
kapłańskq.
Widać to już W
pierwszymrozdzia|e,
w którym opisywanajest Wiarajako fundamentżycia
jako inspiracja
chrześcijań5kiego
i nadzieja
życiaduchowego.
Podobnie,
Wydaje
5ię, że ref|eksjezawarteW dzie|estudium o stondchmi,tycznychodnosza5ię
specyficznje
do kapłanów
na ty|e,na i|eodnosząsię do Wszystklch
chrześcijan.
W pierwszym
rozdziaIe
kluczowewydajesięsłuszne
ukazanie
WeWnętrznej
więzi
pojęć'Z
nawetkosztemWrażenia
cnót teo|o8a|nych,
brakujasnegorozdzie|enia
calq pewnością
za aktuaInena|eży
uznać,zaniedbywane
w wielu dzisiejszych
jakoWyrazumiłości.
przyjęcia
opracowaniach
duchowości,
docenienie
cierpienia
pokory.iako
prawdyW re|acji
cennejestteżprzedstawienie
do Bogai korzystanie
z podzjału
na dzieWięć
stopni'
Drugi rozdziałdysertacjipokazu,'eprzede WszystkimnadrzędnaWięź
prezbiteraz chrystusem.Tu słuszniekategoriabyciaidziałaniain personochristi
jakoalter Christus.
Wysuwa5ięna pierwszyp|an,pokazujqc
kapłana
oczywiście
tradycjachrześci.iańska
odnosito okreś|enie
do każdego
któryna
chrześcijanina,
mocychrztuma udziałW kapłaństwie
chrystusa.Niemniej.iednakduchowość
epokiBaIickiego
ograniczała
to pojęcieniemaIWyłącznie
do sakramentu
sWięceń
jak
patrystykę, choćbyśW.
ity|koduchoWni
znającydoskonaIe
JózefBiIczewski,
nie stroni|iod tego określenia
W re|acjido śWieckich.
Ma to róWnież
kon5ekwencje
w postacipomijania
zadańapostoIskich
wszystkich
ochrzczonych.
TenUwarunkowany
kontekstem
historycznym
brakdostrzegamy
najwyraźniej
w
jest
pracy
ostatni rozdzia|e'WażneW
doktoranta
też zwrócenieuwagi na
głóWnie
wzorczość
cnót chrystusaitytułóW
króla idobregopasterfa.Równieź
postać
znamienne
Matkj Bożej,
Jej rola i przykład
W rozwojużycia
.iestto, źe
jej
pokora,
pojawiają
kapłanóW,
duchowego
zwlaszcza
często
się W pismach
błogosławionego.
|nteresującym
Wątkiempracyjest ukazanienie ty|koogó|nej
wzorczości
śWjetych
i zasadyświętości
opierajqcej
się na miłości,
a|e także
konkretnych
wzorów do naś|adowanla
W żYciukaptań5kim'
Znajdujemytu
aspektyduchowości
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. AntoniegoReichenberga,
ks.lana Beyzyma,
k5.Rafała
Ka|inowskiego,
a nawet
G e m m yG a l g a n i .
DoktorantopisujQcżycie ascetyczne,modIitewnei sakramentalne,
zwłaszcza
zwiqzanez Eucharystiq
i Pokuta,oparłsię na k|asycznych
środkach

rozwoju życia duchowego. cenne W kontekściemod|itwy jest ukazanie
centra|negoznaczenia,,ojczeNasz,,,choć w recenzencierodzi się pytanie,czy
księdza BaIickiegonie ma ref|eksjina
rzeczywiście
W tak bogatejspuściźnie
słusznieuwagajest tu skupionana Mszy śWiętej,
temat modIitwybrewiarzowej.
zarówno w aspekcie uczty, jak i dominującegoW tamtej epoce akcentu
jest
położonegona przeżYwanieofiary Ka|Warii.oryginaIne i Wartościowe
rozważanieBaIickiegoo Mszy świętej,anaIizujaceosiem koIejnychczęści
Z konkretnymimomentamiz życiaidzlałaIności
NajśWiętszej
ofiary,powiazanYch
Pana Jezusa'Takaana|izapozwa|aujqćcate bogactwodoktrynaIneEucharystii.
W tym kontekścieWidoczna jest też potrzeba ref|eksji nad ksztaftem
przedsoborowejIitur8ii,co mogłostanowićdodatkowye|ementref|eksjinad
nauczaniaks' BaIickiego.Podobnie W podrozdzia|edotyczQcym
aktuaInością
sakramentu Pokuty i PojednaniarozróżnieniegrzechóW na ciężkiei Iekkie
Wspótczesnejteo|ogii moraInej.RóWnież
domaga się ref|eksjiw kontekście
główniew formie Wskazujqcej
na
kwestiaascezy,ujęta przez btogostawione8o
upokorzenia,umartwienia,próby, krzyżeicierpienia,doma8a się pogłębionej
(por'
z posłuszeństwem
ref|eksjinad Wspó|notowym
Wymlarema5cezyzWiązane.i
pozostają
PDV 28)' oczywiściewciążaktualnew duchowościchrześcijańskiej
na temat postu iumartwienia poszczegó|nych
cenne uwagi błogosławionego
zmysłów,
a zwłaszcza
waIkiz pychq.
cenne i
kapłańskiej,
W pracyna temat duchowości
Jak jużWspomniałem,
jest poświęcenie
kwestiimistyki.W tamtym okresie
ory8inaIne
całegorozdziału
niewatp|iwieogramny Wpływ na duchowośćmiało nie ty|ko dyrektorium
ascetyczne,a|e takżeDirettorio mistico, któreg.oautorem był popu|arnyjezuita
nupcjaIna
]ego bo8ataW tradycjęchrześcijańskq
GiovanniBattistaScarame||i.
Wizja zjednoczeniamistyczne8omiata Wie|kiwpływ na ówczesnychautoróW
połaczenie
teorii i praktykiżycia
duchowych.Właśnie
W tym rozdziaIeistotne.iest
które pozwa|aautorowi dysertacjina ukazanie
duchowego b,łogosławionego,
jako
programuróWnieżd|a kapłanów,na Wzór k5.
teorii rozwojumistycznego,
przenieść
komentarzy
częśćspecja|istycznych
BaIickiego.Takżetu Warto było
przypisóW
znawcóW mistyki z
do 8łóWnegotekstu, by móc |epiej ocenić
pog|qdybłogosławionego'
reIacjonowane
oczekujesię
Wreszcieostatnirozdział
traktujeo mis,likapłana'K|asycznie
W tym kontekście
opisu udziałuW potrójnej misji, kapłańskiej,prorockieji
królewskiejchrystusa' Aspekt ten jest W jakiś5po5ób ujęty W tekście,choć
stanóWżyciaW
koncepcjapodrozdziałów
skupia5ię na reacjido poszczegó|nych
kapłańskiej
Koście|e'
To W tdj częścipracy znajdujemyistotne d|a duchowości
ref|eksje
na temat celibatu.cza5amizdaje5ię,żedoktoranttraci z oczuce|,jakim
pastora|naizbyt mocno kontentru.ie
się na opisie cnót
ma być działa|ność
kapłańskich,co mogłojuż Wcześniej
Wybrzmiećw poprzednichrozdziatach.
Natomiast pozYtywniena|eżyocenić akcent położonyna potrzebę rozwoju
05ób
misyjnejKościota.
RóWnieŹW części
dotyczqcejduszpasterstwa
działalności
konsekrowanych
autor piszedużoo radachdawanychsiostromzakonnym,choć
interesu,iace
byłobyraczejukazaniero|ikapłanajako kierownikaduchowegotej

posługiks.
kategoriiWiernych.BeZ zarfutU natomiast,iest przedstawienie
BaIickiegoWzg|ędemosób śWieckich,
historycznym,
róWnieżW kontekście
zwłaszcza
niezwyk|e
ważnej
troskio robotników.
W zakończeniu
doktorantnje ty|kostreszcza
najważniejsze
Wyniklbadań
poszczegó|nych
rozdziatóWa|e takżeodnosisię do podstawowego
ce|upracy,
życiai
czy|iukazaniaistotyduchowoścj
kapłańskiej
na podstawie
nauczania,
zaangażowania
du5zpasterskiego
błogosławionego
księdza.lana BaIickiego.
odpowiadając
na podstawowepytanieo aktua|ność
takiejwizji duchowości
kapłańskiej
doktorantsluszniestwierdza,że ce| świętości
i z|ednoczenia
z
Bogiemjestzasadniczy
w kaźde.j
duchowości,
kapłańskie.i.
takżew duchowości
3. Pytaniado doktoranta
pracywynikają
z ana|izy
dwapytaniado doktoranta:
Na iIewiz,iakaptaństwa
iduchowości
kapłańskiej
błogoslawionego
odpowiadaa
na i|e odbiega od WspółczesnejWizji posoborowej?Druga kwestia z tym
związanadotyczypytania,co W Wizjikapłaństwa
i duchowości
zawańej W
jest
pismachks.Balickiego ponadczasowe,
a co podlegazmianie?
4' Wniosekkońcowy
Praca doktorskaksiędzaJakuba Na8iego stanowi udane studium
duchowości
kapłańskiej
w ujęciu błogosławionego
Jana Balickiego.Została
językiem
piękną,
poprawnąpo|szczyzną.
napisanadojrzałym
teo|ogicznym
i
obszerna dyseńacja w sposób systematycznyporusza wie|e istotnych
- duchowychzagadnień.
teoIogiczno
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