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Gdy m6wimy

o

miloSci milosiernej dotykamy istoty Ptzeczy. Dotykamy istoty

w centrum kt6rego znajduje sig nowina o Bogu miluj4cym swoie stworzenia.
Dotykamy istoty liturgii ze jej centrum, jakim jest samoudzielajqcy sig B69 - 2r6dlo
Objawienia,

odwiecznej miloSci. Dotykamy istoty Zycia chrzeScijanskiego, kt6re

w

realizacji

wsp6lnotowych wigzi ma odbija6 oblicze Tr6jjedynego, miluj4cego Boga (por. Jan Pawel II,

Ahortacja aposlolskn Ecclesict in Europa, nr 28). Podstawowym wysilkiem KoSciola jest
staranie, aby owa istota Rzeczy zostala przeniesiona na teren 2ycia spolecznego, politycznego,

migdzynarodowego, migdzyreligijnego, itp. Tylko wtedy Swiat stanie sig bardziej Boski, a
przez to i bardziej ludzki. W Encyklice Dives in misericordia Jan Pawel

lI wyrazi tE prawdg w

spos6b nastgpujqcy: ,.Swiat ludzki nie moze stawa6 sig bardziej ludzki, jeSli nie wprowadzimy

w wieloraki

zakres stosunk6w migdzyludzkich, a tak2e stosunk6w spolecznych, wraz ze

sprawiedliwoSci4 owej <milo6ci milosiernej>, kt6ra stanowi mesjafrskie orgdzie Ewangelii"

(VII, nr 14). Kazdy wysilek, kt6ry zmierza do budowania takiego Swiata zasluguje na uznanie.

W taki spos6b nale|y zatem widzied rozprawg doktorsk4 ks. Jaroslawa Furtana, kt6ry w
swoim dziele wskazuje konkretne Sciezki budowania wsp6lnoty ludzkiej opartej na zasadzie
.,miloSci milosiernej". Czytelnik znajdzie

w tym dziele wiele racji, aby przekona6 sig o

mylnoSci stwierdzenia, ,jakoby suma ludzkich egoizm6w, sama z siebie mogla zrownowa?yc,
mechanicznie ulo2yd i scali6 idealnie spelnione dobro wsp6lne" (s. 113).

1. Warto56

merytoryczna rozprrwy

Gl6wnym celem recenzowanej rozprawy doktorskiej jest odpowied?na pytanie: ,jaki

jest udzial miloSci milosiernej w krzewieniu wsp6lnoty?". Tak sformulowany problem pracy
v,ryznaczyl Autorowi procedurg badawczqrozlohon4natrzy etapy. Na poszczeg6lnych etapach

szukal On najpierw teologiczno-spolecznych podstaw miloSci milosiernej, nastgpnie okreSlal
wsp6lnotowy-instytucjonalny ksztalt miloSci milosiernej, aby w koricu przedstawi6 osobowo-

wsp6lnotowe oblicze miloSci milosiernej. Kahdy z pov'ry2szvch etap6w badawczych mral za

sw6j cel odpowiedZ na konkretne pytania problemowe. Na pierwszym etapie chodzilo

o

rozwi4zame nastgpuj4cych kwestii: Jakie s4 normatywne, teologiczne Zrodla milo5ci
milosiemej? W jakim sensie miloSi milosierna jest zasad4 Zycia spolecznego? W jaki spos6b

miloSi milosierna jawi sig poSr6d innych zasad 2ycia spolecznego? Na drugim etapie chodzilo
o odpowied? na pytama: W jaki spos6b milosierna mitoSd umacnia wiEzi rodzinne? Jakie jest

jej znaczenie dla odnowy wsp6lnoty

jej rola w transformacji Zycia
spolecznego? Trzeci etap badawczy mial za cel odpowiedZ na pytania dotycz4ce
oczyszczaj4cego

i

KoSciola? Jaka jest

uzdrawiaj4cego dzialania miloSci milosiernei: ,,Jak miloSc milosierna

przemienia wewngtrzne nastawienia konkretnego czlowieka, prowadz4c go do najwy2szych

form 2ycia wsp6lnotowego? W jaki sposob uzdalnia go do partycypacji w czlowieczefrstwie,
w Zyciu osobowym, rodzinnym, koScielnym, spolecznym, politycznym

i

gospodarczym?" (s.

6).

Autor dysertacji przedstawil takze racje przemawiaj4ce za podjgciem takiego, a nie
innego problemu badawczego. Takie uzasadnienie znajdujemy we wstgpie pracy, gdzie ks.

Furtan wspomina, rL bEdzie siE opieral przede wszystkim na personalistycznym ujgciu
milosierdzia jako milosiernej miloSci reprezentowanym przez Jana Pawla

ll oraz przez tych

f-rlozof6w i teolog6w. z kt6rych Papie? czerpal i kt6rzy jego koncepcjg rozwijaj4. Tam wlaSnie

Doktorant zaznacza.2e w tym zakresie ,,brakuje opracowari dotycz4cych roli personalistycznie

s.9

z

kolei (szkoda, 2e dopiero tam) znajdujemy uwaga, 2e w dotychczasowej bibliografri

z

pojgtego milosierdzia w krzewieniu wsp6lnoty" (s, 7). Praca ma tE lukg wypelnid. Na

katolickiej nauki spolecznej nie okreSlono jeszcze miejsca zasady miloSci milosiemej w
systemie zasad spolecznych. R6wnie2

badawczego pracy.

i ten fakt jest uzasadnieniem podjgcia

W tym miejscu tkwi takze podstawowa

anahz problemu

oryginalnoSd recenzowanej

rozprary. Co prawda w takim Swietle trudno zrozumiec zdanie ze s.76 (wstgp do rozdzialu

Ill w czqsci A): ,,Zasada miloSci milosiernej

(aktualizacji godnoSci osoby) jest jedn4 z zasad

Zycia spolecznego". Rodzi siE bowiem pytanie: czy zasada ta

w takim

razie jest juz

zdefiniowana, czy dokonuje tego dopiero Doktorant?

Dla rozwi4zania problemu badawczego Autor pracy przyj4l metodE katolickiej nauki
spolecznej, kt6ra - jak sam podaje za ks. J. Majk4 - jest naukE ,,o zwrqzkach, jakie zachodzq

migdzy dzialalnoSci4 czlowieka w Swiecie, a jego d42eniem do Boga, jego uczestnictwem

wZyciu Bozym" (s. 7). I choi Doktorant nie opisuje tej metody,to szczeg6lowo przedstawia
proces badawczy, zapomocq kt6rego osi4ga vq:,znaczony cel pracy. Autor wychodzi zatem od

analiz Zrodel teologicznych (Objawienie, Magisterium KoSciola), kt6re pomogly mu ukazac
zwi4zek migdzy miloSci4 milosiern4 a godnoSci4 osoby ludzkiej i jej spolecznEnaturq. Na tym

etapie mamy zatem metodg dedukcyjnE, kt6ra pozwolila na wydobycie aksjomat6w,
przeslanek og6lnych dotycz4cych wspomnianego wyhej zagadnienia. Nastgpnie w Swietle tych

normatywnych przeslanek dokonal krytycznej analizy dzialah, zachowafl

i

postaw ludzi we

wsp6lczesnej sltuacji spolecznej. Odwolal sig w tym wzglgdzie do wynik6w badafr opartych

na metodach takich nauk empirycznych jak socjologia, pedagogika, psychologia, ekonomia,
antropologia kultury, politologia oraz neurologia. Na trzecim etapie badawczym staral sig

i wskaz6wki odnoSnie stosowania zasady miloSci
i spolecznym. W rozprawie zastosowana zostala r6wnie2

ukazac praktyczne, choi og6lne zalecenia

milosiernej

w zyciu

osobowym

metoda badawcza wlaSciwa dla nauk spolecznych, kt6r4 Autor nazwal por6wnawcz4 i
krT,tycznq analiz4 wt6rn4. Umo2liwila ona ,,wyjaSnienre znaczenia miloSci milosiernej jako
zasady Zycia spolecznego w kontekScie aktualnej sl.tuacji spoleczno-kulturowej atakhe relacji

interpersonalnych w zyciu wsp6lnot ludzkich" (s. 7).

Konsekwencj4 tak postawionego problemu badawczego oraz przyjgtej metody .iest
struktura pracy. Oprocz wymaganych w dysertacji doktorskiej stalych element6w, .iak strona

tytulowa, spis treSci, v'rykaz skr6t6w, bibliografia, zasadnicz4 strukturg rozprary tworzE
wstgp, zakohczenie oraz trzy gl6wne czgSci (oznaczone jako A, B, C) odnosz4ce sig do trzech
podstawowych zespol6w zagadnieri. Wstgp pracy zredagowany zasadniczo zostal poprawnie.

Znalazly sig w nim podstawowe informacje na temat problemu badawczego, uzasadnienia
podjEtej problematyki, przyjgtej metody, struktury pracy ora z kilka uwag na temat 2r6del i

bibliografii.

W

czgsci

A Autor omawia zagadnienia

zwiqzane

z

teologiczno-spolecznymi

podstawami milosiernej mitoSci. Stopniowo opisuje te podstawy wychodz4c od trynitarnych
Zrodel milo5ci milosiernej, nastgpnie definiuj4c t4 miloS6 jako zasadg spoleczn4

okreSlaj4c

jej

relacje

z innymi zasadami

katolickiej nauki spolecznej

i w koricu

jak

prawda,

sprawiedliwo56, personalizm, dobro wsp6lne, pomocniczoS6 i solidarnoSi. Warto podkreSlic
na przyklad fakt, 2e gdy Doktorant definiuje istotg osoby ludzkiej przytacza rozumienie osoby

w ujgciu Tomasza z Akwinu, ktory podkreSla jej trzy cechy; substancjalnoS6, rozumnoSi oraz
samodzielnoSc

w

istnieniu

(s. 56 nn). W tym

samym kierunku przedstawia mySli

wsp6lczesnych filozofow chrzeScijariskich, aZ do Jana Pawla

podmiotowoSci osoby ludzkiej,

jej

samostanowienia.

II. Wyr62nia tu gl6wnie cechg

Nie zatrzymuje sig jednak w

miejscu, co bardzo wa2ne.ldzie dalej za myllE Jana Pawla

ll i wskazuje

tym

na waLny wyro2nik

osoby ludzkiej, jakim jest .fej relacyjnoSi. Bardzo istotne, 2e ta prawda nie umkngla
Doktorantowi. Nastgpny paragraf tej partii bowiem m6wi o aktualizacji godnoSci osoby jako
zasadzie spolecznej (s. 63nn)

-

sil4 rzeczy zatem jesteSmy odniesieni do relacyjnoSci. Tym

samym Autor pracy przypomnial, ze w Zyciu spolecznym nie chodzi jedynie o uszanowanie
poszczegolnych os6b w ich podmiotowoSci (cho6 to rzeczywiScie bardzo istotne), lecztakae o

tworzenie wigzi spolecznych. Wsp6lnota ludzka to nie funkcjonowanie wyizolowanych byt6w

ludzkich, lecz relacja pomigdzy ,,innym ja" i ,,innym ty". W tym wlaSnie wymiarze realizuie
sig ,,transcendentna wartoSd osoby" ludzkiej (s. 62). Aktualizacja godnoSci osoby ludzkiej
dokonuje sig poprzez .,wzajemne uczestnictwo w czlowieczeirstwie" (s. 63). S4 to bardzo

walne stwierdzenia zwlaszcza

w kontekScie

faktu, 2e rozprawa doktorska kot'rczy

siq

paragrafem pt. ,.Clommunio personarum jako osobowe consummatum est" (s. 2l4nn).

W

czgSci

B Doktorant staral sig wykaza6, jak

prawo miloSci milosiemej ujgte

personalnie realizowane jest na poziomie instytucjonalnym. Zaprezentowal zatem praktyczne

aplikacje zasady milosiemej miloSci na plaszczylnie trzech podstawowych form tycia
spolecznego: wrodzinie, KoSciele oraz spolecznoSciach publiczno-prawnych. W refleksjach

w tym miejscu chodzilo o wskazanie jak miloS6 milosierna ,,sprzyja krzewieniu
tych wsp6lnot i rozwojowi tworz4cych je os6b" (s. 9a). Przedstawione tu mySli zyskuj4 na
zawartych

swej wartoSci z racji konkretnego
podkreSlono troskE

i

praktycznego ukierunkowania.

I tak w Zyciu rodzinnym

o wysoki poziom relacji personalnych utrwalanych przez gotowoS6

do

kompromis6w, pojednania, partycypacji, wsp6lpracy z akcentem postawionym na afirmacjg
wewngtrznego Swiata drugiej osoby ze wszystkim,
zaznaczono przede wszystkim

co ona prze2ywa. W dziele KoSciola

jego funkcje jednaj4c4

i

terapeutycznE

na plaszczylnie

gloszonego slowa, celebracji sakramentalnych oraz chrzeScijafiskiego stylu zycia. JeSli chodzi

o sferg spoleczno-politycznego, gospodarczego, etniczno-narodowego i religijno-kulturowego
podkreSlona zostala koniecznoSi respektowania godnoSci osoby ludzkiej, budowania
pokojowych relacji migdzy narodami i grupami etnicznymi, dialogu religijno-kulturowego.

W

czgSci

C z kolei znalazly sig analizy

dotycz4ce warunk6w

wewngtrznej formacji osoby ludzkiej, kt6ra uzdalnia

i

j4 do milosiernych

sposob6w takiei
dzialan. MitoSc

milosiern4 przedstawiono tutaj na trzech poziomach osobowo-wsp6lnotowych relacji. Autor
lqcz1c ze sob4 tradycjE teologiczn4 oraz refleksje

z

obszaru katolickiej nauki spolecznej

wskazuje na trzy podstawy ksztaltowania sig postaw (cn6t) spolecznych. S4 nimi: oSwiecenie

communicatio; oczyszczenie transformatio; zjednoczenie

*

participatio. Pierwsza

podstawa zmierza do poznania prawdy o osobie ludzkiej, o wsp6lnocie oraz o Bogu. Przyjgcie

tej prawdy wyzwala czlowieka, przemienia jego samego oraz relacje spoleczne, kt6re tworzy
(druga podstawa). Trzecia podstawa prowadzi do osobowego pojednania. Na uwagg zasluguj4
swoiste rekonstrukcje mySli gl6wnych przedstawicieli personalizmu chrzescijafrskiego. Mamy

tu chodby rekonstrukcjg - opracowanej przez K. Wojtylg - metody umiejgtnoSci wngtrza, do

kt6rej nale2q osobowe procesy obiektywizacji, powSci4gliwoSci, opanowania,
dowartoSciowania oraz przymierza z wartoSci4. Znajdujemy tak2e prezentacjg koncepcji

multikulturalizmu Ch. Taylora. Migdzy innymi za pomoc4 takich refleksji Doktorant ukazal

dynamizm miloSci milosiernej zmierzajqcy

do

budowania personalnej, spolecznej,

gospodarczej, migdzykulturowej i migdzyreligrjnej c ommuni o.
Pozytyrvnie ocenid nalely takZe zakoriczenie pracy. Zaprezentowana tam rekapitulacja
przedstawionych refleksii miala za cel wykazac, w jakim stopniu udalo sig rozwi4zac problem
badawczy orazwskaza6 nowe perspektywy badawcze w tym wzglgdzie. Taki cel zakonczenia

udalo sig Autorowi osi4gn46. Dokonuj4c syntetycznego podsumowania przedstawionych w

do wniosku, ze udalo mu sig ,,przedstawi6
obowi4zywalnoSc zasady miloSci milosiemej oraz jej odnawiaj4cq i oZywiaj4cq

rozprawie refleksji ks. Furtan dochodzi
powszechn4

moc na wszystkich plaszczyznach i we wszystkich formach 2ycia spolecznego" (s. 229). W
tym miejscu wypada sig z nim zgodzi1,. Przeprowadzone w pracy analizy pozwolily takhe na
wskazanie nowych perspektyw badawczych zwi4zanych z podjgtym problemem. Rozprawa
moglaby by6 punktem odniesienia do szczeg6lowych opracowah na temat ,,roli milosiemej

miloSci w rozwi4zywaniu problem6w [wlaSciwych

dla] os6b niepelnosprawnych.

uzaleznionych, wig2ni6w, emigrant6w, mniejszoSci religijnych

i kulturowych, bezrobotnych,

os6b samotnych oraz innych grup doSwiadczalEcych wykluczenia spolecznego" (s. 228n).

Tak precyzyjnie sformulowany problem badawczy oraz jego wierne odzwierciedlenie w
strukturze pracy wskazujq na fakt, ze Doktorant opanowal wiedzg zwiEzanE
rzeczywisto5ci4, obiektyrvnie przedstawil os4d

o roli

wsp6lnoty oraz wyczerpal problematykg zawartq

w

miloSci milosiernej

w

z

badanq

krzewieniu

problemie badawczym. Zdaniem

recenzenta, wskazana powyzej wysoka kompatybilnoSd pomigdzy gl6wnym celem pracy,

pl.taniami szczeg6lowymi oraz przyjgt4 metod4

juz kwalifikuje rozprawg do oceny

pozl,tywnej.

W pracy Autor wykorzystal Zrodla og6lno teologiczne z akcentem polo2onym na
dokumentach Soboru Watykariskiego II, posoborowych orzeczeniach Stolicy Apostolskiej i
nauczaniu papie?y. Dominuj4 tu oczywiScie dokumenty autorstwa Jana Pawta II. Literaturg

przedmiotu tworzq opracowania odnoszqce sig bezpoSrednio

do podjgtego problemu

badawczego. Mamy

tu gl6wnie dziela zwiqzane z

tematyk4 milosierdzia, personalizmu,

w zakres refleksji wlaSciwej dla katolickiej nauki
spolecznej. Literatura przedmiotu jest obszerna ajej duzym walorem jest obecnoS6 dziel

godnoSci osoby ludzkiej, czy wchodzEce

obcojEzycznych.

To

zawsze wnosi posmak nowoSci oraz element zdrowego, naukowego

fermentu. W pracy Doktorant wykorzystal tak2e trzy pozycje netograficzne.

2. Ocena formalna rozprawy

Metoda pracy i techniki badawcze dostosowane zostaly do problemu badawczego. S4

on takze wlaSciwe dla reprezentowanej w pracy dyscypliny naukowej, jak4 jest katolicka

tg metodg na poszczeg6lnych etapach
badawczych. WlaSciwa chronologia i logika etapowania badari ujawnia sig w schemacie
zagadniert gl6wnych i szczegolowych, kt6re zostaly ulozone zgodnie z zasad1 asocjacji w

nauka spoleczna. Autor konsekwentnie stosowal

logiczny schemat planu pracy. Autor dysertacji v'ykazal sig z jednej strony umiejgtnoSci4
dokladnej anahzy 2rodel i bibliografii a z drugiej zaS zdolnoSci4 poprawnej klasyfikacji oraz
systematyzacj i zebranego materialu.

Styl pracy jest wlaSciwy dla narracji naukowej. Warto podkreSlic, Ze w rczprawie

pojawiaj4 sig autorskie, oryginalne ujEcia problemowe czy pojedyncze, inspirujEce
spostrzezenia. Za oryginalne nale?y uznai cho6by pol4czenie tradycji teologicznej z refleksj4

z obszaru katolickiej nauki spolecznej po to, aby wskazac trzy podstawy ksztaltowania
postaw (cn6t) spolecznych: oSwiecenie
zjednoczenie

- participatio

(czgSd

-

communicatio; oczyszczenie

-

sig

trans.formatio;

C pracy). Inspiruj4c4 mySl znajdziemy np. na s. 17, gdzie

autor por6wnuje mitosierdzie Boga do energii, kt6ra ma swoje ,,cechy kinetyczne i
potencjalne" po to, by dalej wskazai na dynamiczny i statyczny aspekt milosierdzia (s. 17nn).

Autor czEsto sigga po szerok4 perspektywE badawczE wychodz4c od mySli starozytnych
filozof6w a kohcz4c na wsp6lczesnej refleksji filozoftcznej, teologicznej

i

socjologicznej.

Szeroka paleta problemowa, poglgbiona refleksja oraz udokumentowanie mySli przez liczne

odwolania dobazy bibliograficznej Swiadcz4 niew4tpliwie o wysokiej erudycji Doktoranta.
Pozytyrvnie oceni6 nalezy jEzyk przedstawionych refleksji. Nie ma tu ani kolokwializm6w, ani

banal6w czy teZ og6lnik6w. Walorem pracy s4 takZe konsekwentnie budowane wstgpy i
podsumowania

do

poszczeg6lnych czEi;ci

orz

rozdzialow pracy. Owe wstgpy i

podsumowaniaZnacznie ulatwiaj4 one lekturg rozprawy orzZapewniaja jej zasadnoSd, logikg
oraz ciqgloSd naukowej narracii.

3. Uwagi co do zawartoSci merytorycznej pracy

Mam pewne zastrze2enia co do sformulowania tytulu pracy. Chodzi o jego
dookreSlenie, o odpowiedl na pytanie: z jakiej perspektywy badawczej czyniona jest ta
refleksja? Z perspektywy jakiej dyscypliny naukowej? Mo2e to byi przecieZ studium z
teologii dogmatycznej lub homiletyczne, czy katechetyczne, czy teZ pastoralne, czy teZ z natkr
spolecznej KoSciola bqd2 z pedagogiki spolecznej. Owo dookreSlenie znajdujemy co prawda
we wstgpie, gdy Autor pracy pisze: ,,Jan Pawel II wyraZa r6wnie2 ?yczenie, aby tak rozumiana

milosierna miloSi zostala wl4czona do systemu zasad 2ycia spolecznego" (s. 6). W tym
wzglEdzie na wlaSciwy tor naprowadza nas specyfika katedry, w kt6rej owa praca powstala:
Katedra Pedagogiki Spolecznej. MySIE zatem,2e tytul pracy zyskal by na swej precyzji, gdyby

z katolickiej nauki spolecznej". Bior4c pod uwagg
2r6dla pracy oraz literaturg przedmiotu mozna powiedziec, i2 taki dookreSlaj4cy podtytul
zostal opatrzony podtytulem: ,,Studium

rozprawy m6glby r6wnie2 brzmie6: ,,Studium

w

Swietle nauczania Jana Pawla

II"

lub

,,Studium w Swietle chrzeScijafrskiego personalizmu".

Te partie materialu, kt6re zawieraj4 analizy biblijne warto by byto uzupelnic
komentarze
czgSci

i

o

opracowania biblijne. Chodzi tu zwlaszcza o refleksje zawarte w rozdziale l.

A. Zdarua sig tam, 2e przez kilka stron Autor prowadzi refleksjg opart4 jedynie

na

wlasnych spo strzezen iach i przytaczani u cy'tat6w bibl ij nych.

W bibliografti recenzentowi zabraklo tak2e literatury pomocniczei. Moglaby ona z
pewnoSci4 jeszczebardziej ubogaci6 zawarte w pracy refleksje. Czytelnik m6gtby w niej takze

znaleLc wtzne wskaz6wki na temat innych opracowafl poSrednio zwiqzanych

z

porusz;anE

problematyk4 w pracy.

W czgsci B, w rozdziale lI, w paragrafie 2 Autor podejmuje zagadnienie ,,Znakr
samooddania siebie - uSwiEcenie godnoSci osoby". W paragrafie tym omawia koleino,
przeb6stwiajqce, uSwigcaj4ce dzialanie sakrament6w. W refleksji tej wychodzi od KoSciola

rozumianego

jako

podstawowego sakramentu,

jako powszechnego znaku i

,,ziednoczenia z Bogiem i jednoSci rodzaju ludzkiego"
odnosz4ce sig

narzgdzia

(KK 1). Przy czym za:wrera tu uwagi,

juz do liturgii sakramentalnej, a nie do KoSciola jako sakramentu. Pisze np.,

2e

.,sakramenty nie maj4 nic wsp6lnego z magrq" (s. 1 14), 2e ,,sq niczym innym, niz skutecznym

Bo2ym Slowem adresowanym czlowiekowi" (s. 115). Zdu"tiem recenzenta moZna bylo
pomin4c w tym paragrafie wyakcentowanie KoSciola jako osobnego podpunktu, a z mySli tu
obecnych uczynic wprowadzenie do om6wienia liturgii sakramentalnej, kt6ra wyzwala miloSc

milosiem4.

4. Uwagi odnoSnie formalnej strony pracy
Nauczanie papie2y przedstawione w bibliografii osobiScie uporz4dkowalbym w kluczu

chronologicznym,

a nie alfabetycznym. Chodzi tu

przede wszystkim

o chronologiczne

przedstawienie papiezy jako autor6w przywolywanych dokument6w. Zacz$bym zatem od
Leona

XIII a skoriczyl na Franciszku. Tymczasem w pracy opis dziel oddaj4cych

papre?y zaczyna sig od Benedykta
tez opisane w spos6b kompletny

-

nauczanie

XVI a koriczy na Piusie XIL Dokumenty papieskie nie s4
brak petnego tytulu, brak daty i miejsca ich wydania.

We wstgpie, przedstawiaj4c strukturg pracy Autor pisze rozdzial IV, V, VI a2 do IX.
Podczas gdy

w planie pracy nie mamy takiej numeracji, lecz jedynie rozdzialy I do III w

kazdej ztrzech czgSci. Rzeczto mala, ale warto j4 doprecyzowac.
Sigla biblijne nale2aloby umieSci6 w tekScie gl6wnym pracy, a nie w przypisach. Jest

to wszakze praca z katolickiej nauki spolecznej, a nie z socjologii. Takie rozmieszczenie
przypis6w z pewnoSciE ulatwilo by lekturg pracy z punktu widzenia teologicznego. Niekt6re
partie materialu ,,grzesz4" nadmiern4 czgstotliwoSci4 cytowania tekst6w biblijnych b4dz ich
dlugoSci4. Tak jest szczeg6lnie

w

rozdziale

I w czg6ci A. Tak dlugi cy'taty moZna by

sparafrazowai podaj4c w nawiasie odpowiednie sigla.

Zdaniem recenzenta Autor niepotrzebnie dokonal pogrubienia czcionki niektorych

partii tekstu. Chodzi tu co prawda o pojedyncze frazy, aczkolwiek pojawiaj4ce sig dosyi
czgsto. Tym samym bowiem moZemy odnieS6 wrazenie, 2e pozostale uwagi s4 mniej wazne.

Niekiedy zdarza sig brak konsekwencji w opisi e dziel przywolywanych w przypisach.
JeSli

w

potrzeby

,,Wykazie skr6t6w" dzielom tym zostaly przypisane okreSlone skr6ty to nie ma

w

tekScie pracy (w przypisach) podawac jeszcze raz ich pelnego brzmienia. Tak

mamy od samego poczEtku pracy, np. na s. 10, przypis 4; s. 88, przypis 401; s. 94,przypis
427; s.95, przypis 436;' s.96, przypis 444 s. 100, przypis 466; s. 133, przypis 604,606.607 i

w wielu innych miejscach. W takim przypadku bowiem,,Wykaz skr6t6w" celowo podany na
pocz4tku pracy jawi sig jako niepotrzebny. Z kolei w ,,Wykazie skr6t6w" nie istniejq zapisy

ST, NT oznaczajqcy odpowiednio Stary

i

Nowy Testament, a w tekScie pracy Autor

stosuie. Czasami brak konsekwencji w opisie opracowan

-

go

niekiedy Doktorant przy skr6cie

opisu dziela dodaje ,dz. cyt", innym razem zaS tego nie czyni.

W kwestii jgzyka recenzent nie ma zastrzeZeh. poza jednq drobn4 uwagq.

OsobiScie

wolalbym m6wii o dynamizmie miloSci milosiemej a nie o jej ,,mechanizmach", jak to jest

m.in. na s. 151. Zresztq Doktorant sam uzywa zwrotu: ,,dynamika miloSci milosiernej"

(s.

182). W pracy czasami pojawia sig styl nieco kaznodziejski czy poetycki, np. gdy Autor m6wi

o .,tym Swiecie, kt6ry jest raniony grzechem i Smierciq" (s. 63), czy tez o ,,zranionym sercu",
kt6re chce wr6ci6 do swej ,,Ojczyzny" (s. 225) czy te?,,do domu Ojca" (np. s. 226). Termin
,,serce" powraca zresztq nader czgsto,

choi nie zostal on sprecyzowany znaczeniowo.

W pracy zdarzajq sig, cho6 rzadko, male potkniEcia frazeologiczne, np. na s. 228 mamy:

,,innych grup doSwiadczaj4cych wykluczenie spoleczne" zamiast ,,innych grup
doSwiadczaj4cych wykluczenia spolecznego". Pojawiaj4 sig takZe przejEzyczenia, jak np.
zapis greckiego terminu koinonia, kt6ry w pracy pojawil siq jako kanonia (s. 109); czy tel na

s. 167 mamy ,,darcg Zycia" zamiast ,,dawcg Zycia". Chyba w ten sam spos6b pojawil sig takze
na s. 187 zwrot:,,kryterium

[...] relewantne", co Autor rozumie jako ,,zdolne zagwarantowa6

egzystencjg grupy". Tymczasem Slownik jgzyka polskiego PWN podaje takie znaczenie
terminu,,relewantny": ,,waLny dla czegoS lub z jakiegoS punktu widzenia".

5. Kwestie do dyskusji

a) W czgSci B rozprawy Autor prezentuje praktyczne aplikacje zasady mitosiemej
miloSci

w

trzech podstawowych formach zycia spolecznego: w rodzinie, KoSciele oraz

spolecznoSciach publiczno-prawnych. Pyanie recenzenta brzmi: Czemu taka kolejnoSd?

Dlaczego najpierw rodzina" potem KoSci6l, a nie odwrotnie. Wszak2e rodzina to ,.KoSci6l

domowy" (KK 11). Rodzina wyrasta z Zycia KoSciola

i jest manifestacj4

Ko5ciola, j"go

znakiem w Swiecie. Proszg odnieSd sig do tej kwestii.

b) W tym miejscu

proszg te2 odpowiedziec na pytanie, czy nie byloby zasadne

przenieSc refleksje zawarle we wspomnianym

wylej rozdziale do czgSci mowi4cej o 2r6dlach

miloSci milosiernej. Wszak triada dzialah KoSciola: stowo

-

liturgia

-

wsp6lnota to

niezast4pione 2r6dla Zycia chrzeScijanskiego, og6lnodostgpne locus doiwiadczenia Boga
Zywego. W tym sensie ta triada dzialah ,,\\ryzwala" miloSd milosiern4 jak Autor pisze w t1'tule

rozdzialu II, czgsci B. Natomiast w tym miejscu w rozdziale
skupid sig na KoSciele, kt6ry sob4 samym

-

II czgSci drugiej molna byloby

sposobem istnienia

Dodam jednak, ze wiele refleksji zawartych

w

- objawia miloSd milosiern4.

paragrafie pt. ,,Wzajemne obdarowanie

w tq

tematykg.

rozwinq6, a inne przenieS6 do czgSci

A. Przed

aktualizacja kr6lewskiej godnoSci os6b" (s. 123-130) wkomponowuje sig

Moana by

je w tym miejscu zostawid i

-

ewentualnq publikacj4 rozprary, kt6r4 niniejszym postulujg, warto zastanowi6 sig nad kwesti4
przesunigcia niektorych partii tego materialu do wspomnianej czgSci A.

c) Autor odnosil siE w pracy gl6wnie do mySli Jana Pawla II. Szkoda jednak,

2e

XYI czy papieLa Franciszka. Uczucie
niedosytu sprawic moze w tym wzglqdzie nieobecnoSc w 2rodlach pracy chodby adhortacji
papiela Franciszka Evangelii Gaudium. Zwlaszcza w rozdziale pt. ,,Wlqczenie spoleczne
zabraklo szerszego odniesienia do dziel Benedykta

ubogich" Doktorant znalazlby wiele cennych inspiracji

na temat

wsp6lnotowo-

instytucjonalnego oraz osobowo-wsp6lnotowego oblicza miloSci milosiernej. St4d teZ proSba
recenzenta o ustosunkowanie siE do tej kwestii oraz wskazanie na waZne inspiracje zawarte w

dokumencie Franciszka, kt6re bezpoSrednio lqczy siE

z omawianym w pracy problemem

badawczym.

6. Wniosek koricowy

Odpowiednio dobrana metoda, zasadnie skonstruowana struktura pracy oraz jasno
postawiony

cel sprawily, ze Autor rozwr4zal problem postawiony w tytule

rozprawy.

i

dostarcza

Recenzowana dysertacja doktorska stanowi interesuj4ce studium badawcze
oryginalnego rozwiEzania wa2nego

i

aktualnego problemu naukowego. Pracg nale?y ocenii

pozl.tywnie zar6wno pod wzglgdem merytorycznym

i

formalnym. Stwierdzam zatem,

2e

spelnia ona kryteria dysertacji doktorskiej. Tym samym stawiam wniosek do Papieskiego

Wydzialu Teologicznego we Wroclawiu o dopuszczenia ks. mgra lic. Jaroslawa Furtana do
dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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