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Usytuowanie problematyki 

Papież Franciszek w jednym z rozważań podczas modlitwy Anioł Pański powiedział: 

„Jezus wzywa nas, abyśmy nieustannie na nowo rozpoznawali to, co jest prawdziwym centrum 

doświadczenia wiary, to znaczy miłości Boga i miłości bliźniego, oczyszczając ją z obłudy 

legalizmu i rytualizmu”1. W cytowanym tekście papieskiej refleksji można zauważyć, jak ważne 

jest z punktu widzenia chrześcijanina, aby nie stracić w swoim życiu wiary, w której Trójjedyny 

Bóg uzdalnia nas do miłości. Więcej! Chodzi o przemieniające doświadczenie religijne, którego 

celem jest przebóstwienie człowieka, nieumniejszające jednak człowieczeństwa w nim 

samym. W centrum tego wydarzenia znajduje się sam Bóg, który odsłonił się przed nami 

w Jezusie Chrystusie i w Nim pociąga nas ku sobie, abyśmy byli jako On. Czyni to jednak 

w sposób najbardziej przez nas upragniony – poprzez miłość. Dając nam siebie i wcielając nas 

w siebie, uzdalnia nas, abyśmy przyjmowali miłość i miłowali. Wejście Boga w historię 

człowieka objawia, że Trójosobowy Bóg jest obecny w ludzkim doświadczeniu, a zarazem chce 

 
1 Franciszek, rozważanie po modlitwie Anioł Pański z dnia 2 września 2018 r. 
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właśnie tam być rozpoznawany i czyni to możliwym. Między innymi tak oto wiara staje się 

wydarzeniem w życiu człowieka. U podstaw ludzkiego bycia, u podstaw indywidualnej 

i wspólnej tożsamości rozpoznawać należy korelację wiary i życia. Językiem właściwym 

przekazowi medialnemu mówił kiedyś o tych sprawach kard. Joseph Ratzinger: „Wiara nigdy 

nie jest ot tak po prostu obecna, nigdy nie mogę powiedzieć mam wiarę, inni jej nie mają. (…) 

Wiara jest czymś żywym, czymś, co angażuje całego człowieka – jego rozum, jego wolę, jego 

uczucie. Może się coraz głębiej zakorzenić w życiu, tak iż moje życie będzie się w coraz 

większym stopniu stawać tożsame z moją wiarą – ale nigdy nie jest czymś, co po prostu 

posiadam. Człowiek zawsze może ulec tej drugiej tendencji i upaść”2. 

Patrząc na XX wiek i pierwsze dziesięciolecia XXI wieku, łatwo dostrzec siłę 

doświadczenia wojny, przemian społeczno-politycznych, gospodarczych i ich wpływ na ludzkie 

życie, na doświadczenie siebie, własnej celowości i własnej sensowności. Wobec takiego stanu 

rzeczy pocieszenie można znaleźć w słowach Josepha Ratzingera, który mówił: „Wiara 

pozostaje drogą. Dopóki żyjemy, jesteśmy w drodze, dlatego zawsze także nad wiarą wisi 

groźba i udręka. Zbawienne jest, że wiara nie przeradza się w ideologię. Że nie kostnieje, że 

nie przeszkadza mi myśleć, a także cierpieć z moimi pytającymi, wątpiącymi braćmi” 3 . 

Pocieszenie to jest tym bardziej wyraźne, jeśli pamiętamy, że nie zawsze poglądy filozoficzne, 

wynikające z przyjętych koncepcji poznania świata, człowieka, pomagają w tym, aby móc 

powiązać wiarę z życiem. Przecież impulsy psychologiczno-religijne są owocem 

egzystencjalnego zderzenia z tajemnicą zła, cierpienia, trudności związanych z wątpliwościami 

natury religijnej, z upadkiem infantylnej czy nazbyt antropomorficznej koncepcji bóstwa. 

W badaniach poświęconych doświadczeniu religijnemu należy rozpoznać obecnie 

próbę wyjścia naprzeciw ważnym problemom teologii, ale i współczesności. Można także 

spodziewać się, że rzetelnie podejmowany temat doświadczenia religijnego opisywanego 

teologicznie - a nie z punktu widzenia religioznawstwa czy socjologii - zaowocuje pogłębieniem 

dyskursu w zakresie refleksji antropologicznej, chrystologicznej, egzystencjalistycznej czy 

teologii humanistycznej. Rozwój ten może zapewne przyczynić się do namysłu nad rolą teologii 

traktującej o człowieku i społecznych formach jego bytowania. W analizach treści 

teologicznych, oscylujących wokół doświadczenia religijnego jako możliwego i realnego 

 
2 Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter 
Seewald, przekład G. Sowiński, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 31. 
3 Tamże. 
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połączenia wiary z egzystencją człowieka, należy rozpoznać próbę mówienia o tym, co ważne 

dla życia i żywotności Kościoła. Takich badań podjął się Autor recenzowanej rozprawy 

doktorskiej, ks. lic. mgr  Tomasz Bondzio. Jego studium wpisuje się w nurt nie tylko ważnych, 

ale wręcz nieodzownych analiz współczesnej teologii dogmatycznej, która pragnie służyć 

człowiekowi, wspólnocie wierzących i społeczeństwu. 

Rozprawa doktorska ks. Tomasza Bondzia pt. „Wiara i życie. Teologiczno – 

egzystencjalna interpretacja doświadczenia religijnego w dziele Karola Wojtyły” jest próbą 

odpowiedzi na nurtujące współczesnego człowieka pytania wyrastające z doświadczenia 

dramatu egzystencji i wiary. Trzeba zaznaczyć, że badania koncentrujące się na problematyce 

doświadczenia religijnego nie znajdują się w głównym nurcie współczesnych analiz polskiej 

teologii systematycznej. Czesław Stanisław Bartnik w książce Kościół Jezusa Chrystusa (1982) 

opisał kategorię doświadczenia jako źródło bezpośrednie i najbliższe (ale najdalsze 

w klasyfikacji), ale też jako wewnętrzny świat osoby ludzkiej, historii zbawienia w jej wymiarze 

osobowym, wewnętrznym, podmiotowym. Tymczasem rozwój antropologii teologicznej, 

chrystologii i eklezjologii winien się stawać ważnym imperatywem dla takich właśnie 

poszukiwań. Analizy z zakresu historii dogmatu zaowocowały skromnym zbiorem opracowań 

dotyczących doświadczenia religijnego oraz niewielką liczbą odniesień tematycznych, a zatem 

kwestia ta wymaga dalszych badań, tym bardziej że nieprzerwanie rodzi nowe pytania. 

Wyrastają one na gruncie przemian społeczno-kulturowych otaczającego nas świata oraz 

pozostają w odniesieniu do aktualnego stanu refleksji teologicznej. Kolejne pytania prowokują 

dominujące w kulturze narracje o człowieku niezależnym, o jego potędze i perspektywach. Być 

może dzieje się tak dlatego, że w narracjach tych nie ma miejsca dla Boga, który przychodzi do 

człowieka, pozwala się doświadczyć i daje się poznać. Przede wszystkim nie ma miejsca dla 

Boga, który jest bliski, tak bliski jak matka dla dziecka, gdy nosi je w sobie. Jakże trudno 

przychodzi współczesnej kulturze rozpoznawać w Bogu rodzica i Jego ojcowską miłość. O braku 

zgody człowieka na bliskość Boga Jan Paweł II mówił w książce Przekroczyć próg nadziei: 

„W pewnym sensie człowiek już nie mógł tej bliskości wytrzymać i zaczęto protestować. Ten 

wielki protest nazywa się naprzód Synagogą, a potem Islamem. I jedni, i drudzy nie mogą 

przyjąć Boga, który jest tak bardzo ludzki. Protestują: To nie przystoi Bogu”4. 

 

 
4 Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, RWKUL, Lublin 1994, s. 49 
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Ocena rozprawy 

Ksiądz Tomasz Bondzio we „Wstępie” do recenzowanej dysertacji napisał, że 

„Głównym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie5: Czym dla Karola Wojtyły jest 

doświadczenie religijne? W jaki sposób przenikają się w losach Papieża doświadczenia życiowe 

i wiara w Boga? Co wnosi ów horyzont skorelowania („stopienia”) wiary z egzystencją 

człowieka? Czy na podstawie doświadczeń życiowych można orzekać o doświadczeniu 

religijnym?” (s. 9). W zakończeniu natomiast czytamy: „Celem niniejszej rozprawy doktorskiej 

pt. Wiara i życie. Teologiczno – egzystencjalna interpretacja doświadczenia religijnego w dziele 

Karola Wojtyły, była odpowiedź na pytanie zawarte w tezie: Czym jest doświadczenie religijne 

dla Karola Wojtyły? Ta kwestia domagała się postawienia pytań szczegółowych: Czy można 

mówić o swego rodzaju modus experiendi życia i wiary w Trójjedynego, patrząc na dzieje 

Papieża-Polaka? Czy korelacja tych dwóch faktorów wnosi nowy horyzont spojrzenia na 

doświadczenie religijne?” (s. 224). W prowadzonych badaniach doktorant słusznie przyjął 

jedną z metod uprawiania dyscyplin systemowych, a mianowicie fenomenologiczno-

egzystencjalistyczną. W analizach dogmatycznych wykorzystano również figurę 

interpretacyjną w postaci koła hermeneutycznego. Kluczem tego procesu był sposób 

podejścia, w którym badany szczegół rozpatrywano w kontekście całości podejmowanego 

tematu, po czym na całość spoglądano z perspektywy szczegółu. Taki zabieg pozwolił na 

stopniowe ujawnianie sensów zawartych w koncepcji doświadczenia Karola Wojtyły oraz 

wskazywał na możliwość dalszej interpretacji. Chodziło właśnie o to, żeby na nowo odczytać 

znaczenie kategorii doświadczenia religijnego, biorąc pod uwagę egzystencję osoby Karola 

Wojtyły w kontekście aktualnego życia człowieka. 

Ważnym krokiem badawczym w pracach zmierzających do napisania dysertacji 

doktorskiej jest możliwie najbardziej rzetelne i głębokie zapoznanie się z sytuacją 

problemową. Chodzi bowiem o punkt wyjścia przy formułowaniu problemów. Wniknięcie 

w sytuację problemową pozwala na uchwycenie, a następnie opisanie swoistego stanu 

niepokoju spowodowanego uświadomionym sobie, a niekiedy także uprzednio innym 

badaczom, poziomem niewiedzy, zaciekawienia oraz chęcią uzupełnienia brakującej wiedzy. 

W recenzowanej pracy sytuacja problemowa została opisana w sposób właściwy. Czytelnik 

dowiaduje się szeroko o naukowcach zajmujących się kategorią doświadczenia religijnego oraz 

 
5 Zapewne powinna tu być zastosowana liczba mnoga – „pytania”. 
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- co wydaje się najważniejsze - o źródłach polskich badań, o ich dotychczasowych kierunkach, 

zwłaszcza interpretacji tematu doświadczenia przez ks. Krzysztofa Kowalika, o. Celestyna 

S. Napiórkowskiego, o. Stanisława Głaza. 

Przedstawiona do recenzji praca doktorska obejmuje 261 stron znormalizowanego 

komputerowo maszynopisu. Rozpoczyna ją spis treści w układzie linearnym, gdzie każdy 

kolejny rozdział, kontynuując wątek poprzedniego, odzwierciedla narastanie problemu, 

którego kulminacja sytuuje się niemal na końcu rozprawy. To pozwoliło recenzentowi 

rozpoznać poprawność merytoryczną konstrukcji całego opracowania. Jednakże kto nie 

spotkał się z nomenklaturą stosowaną przez samego Wojtyłę, może mieć problem 

z odczytaniem intencji Autora. Praca składa się z trzech rozdziałów, w które wprowadza 

obszernie rozbudowany wstęp z przedstawieniem wielości koncepcji doświadczenia 

religijnego. Przy ewentualnym wydaniu dysertacji drukiem recenzent sugeruje jej Autorowi 

wyodrębnienie z obecnego „wstępu” treści mogących być oddzielnym rozdziałem historyczno-

problemowym, wprowadzającym w konteksty analiz opisanych w kolejnych trzech 

rozdziałach. W ten sposób książka będzie czterorozdziałowa z syntetycznym wstępem, który 

powinien zawierać jasno sformułowane pytanie główne, uzupełnione ewentualnie o pytania 

pomocnicze i hipotezy badawcze. Przemyśleć należałoby również sposób opisu metod 

badawczych. Pozostając przy kwestii struktury przedstawionej pracy, recenzent sugeruje 

także, aby na końcu poszczególnych rozdziałów umieścić podsumowania, które syntetycznie 

zbierałyby analizowane treści w całość. W obecnym układzie pracę uzupełniają „Zakończenie” 

(s. 224-232), obszerna „Bibliografia” (s. 233-258) (w przedstawionej wersji sprawia ona 

wrażenie niedopracowanej), „Wykaz skrótów” (s. 6) oraz streszczenie rozprawy w języku 

angielskim (s. 259). Zastosowana w recenzowanej pracy fragmentacja zagadnienia mogłaby 

być o wiele bardziej szczegółowa, aby jeszcze wyraźniej wydobyć specyfikę opisywanej kwestii. 

Pomimo wskazanych mankamentów systematyzację treści rozprawy oceniam pozytywnie. 

Pierwszy rozdział (s. 18-66) pt. „U źródeł żyjącego doświadczenia” Autor poświęcił 

wydarzeniom życiowym, związanym z doświadczeniem religijnym Karola Wojtyły. Wśród nich 

znalazły się przede wszystkim wydarzenia, które najmocniej wywarły wpływ na doświadczenie 

życiowe Papieża-Polaka. Wydaje się, że badacz dosyć szczegółowo podszedł do analizy 

„żyjącego doświadczenia”, choć treści biogramu Wojtyły są powszechnie znane.  

W drugim rozdziale (s. 67-162) opatrzonym tytułem „Wymiary doświadczenia i jego 

osobowa jedność” można zauważyć odniesienia szczególnie do teoriopoznawczej rozprawy 
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Karola Wojtyły „Osoba i czyn”. Dla czytelnika ujęte tu aspekty filozoficzne mogą być nie do 

końca jasne bądź nawet niezrozumiałe bez wcześniejszego zapoznania się z ‘wojtyłowską’ 

terminologią. Ta część dysertacji stanowi skondensowaną całość, a czytelnik musi podjąć duży 

wysiłek, aby przebrnąć przez sposób rozumienia jedności doświadczenia religijnego samego 

Karola Wojtyły, jak i wkomponowanej w niego interpretacji Autora. Omawiana „jedność” 

doświadczenia jest zapośredniczona w osobie – bycie jednostkowym o intelektualnej istocie, 

realnej dzięki Boskiemu aktowi istnienia. Jak można było wnioskować, Karol Wojtyła wychodził 

z założenia, że „miłość" jest formą istnienia istot rozumnych, motorem ich działania. Z dużym 

uznaniem należy wypowiedzieć się na temat podsumowania tego rozdziału. Autorowi udało 

się bowiem w sposób syntetyczny, a zarazem wnikliwy i wieloaspektowy wypowiedzieć się 

o osobowej jedności doświadczenia religijnego: „Dziś można spotkać się z podejściem, które 

niejako broni się przed całościową wizją człowieczeństwa, na rzecz pozostania w granicy ujęcia 

empirycznego i filozofii naturalistycznej. Wówczas wolną wolę ludzką zrównuje się 

z ograniczonym instynktem zwierzęcym, powodując animalizowanie, aniżeli uczłowieczenie 

osoby ludzkiej. Dla Wojtyły człowiek jest podmiotem zarówno swego istnienia i swego 

działania oraz przeżycia własnej podmiotowości. Doświadczenie jawi się jako pewne 

rozumienie. To znaczy, że cały ludzki dynamizm, złożony z „człowiek działa” (ad extra) i „coś 

dzieje się w człowieku” (ad intra), wskazuje na jedność doświadczenia czynu oraz jedności 

psychosomatycznej pełnego actus personae. Jednocząca rola doświadczenia transcendencji 

implikuje wymiary samo-stanowienia, samo-panowania i samo-posiadania6. Te trzy struktury 

wzajemnie się zapośredniczają i przeczą jakiejkolwiek osobowej dysfunkcji, ponieważ 

stanowić siebie może ktoś, kto siebie posiada, a tym samym panuje sobie7. U podstaw tego 

procesu przenikania i eksplikacji znajduje się wewnętrzne doświadczenie jedności cielesno-

duchowej człowieka. Samo-stanowienie włącza zatem integralność psychosomatyczną, ta zaś 

jest potrzebna, by nie zatrzymywać procesu samo-stanowienia, dostępnego wyłącznie osobie. 

Idąc tokiem myślenia Wojtyły, tylko człowiek może przeżywać doświadczenie moralności, 

ponieważ nie występuje ono poza nim samym. Dalej, istnienie osoby staje się warunkiem 

działania z innymi (osobami), żyjącymi w tej samej płaszczyźnie communio personarum, ze 

względu na cechy konstytutywne. Osoba ludzka może zatem wchodzić w relacje z Bogiem 

(Osobami Boskimi!). Wynika stąd, że doświadczenie religijne przejawia się w „jedności” 

 
6 Zaskakujące jest dlaczego Doktorant przyjął zapis wymienionych trzech leksemów z dywizem. 
7 Samo wyrażenie werbalne „panuje sobie” nie jest do końca jasne dla czytelnika pracy. 



str. 7 
 

znaczenia osobowego” (s. 226-227). Ten obszerny cytat został przywołany w tekście recenzji, 

aby zaznaczyć, że Autor rozprawy charakteryzuje się dużą sprawnością w syntetyzowaniu 

analizowanych treści. Nie sposób nie zauważyć jego cennej zdolności do podążania za 

mistrzami teologii KUL, których echo wypowiedzi, szczególnie widoczne w konstrukcjach 

językowych, wybrzmiewa chociażby w tym cytowanym fragmencie. 

W trzecim rozdziale recenzowanego studium (s. 163-223), ks. Tomasz Bondzio skupił 

się na antropologiczno-teologicznym znaczeniu faktyczności doświadczenia religijnego. Jest to 

część najbardziej aktualna pod względem omawianej problematyki, odnosząca się do 

pontyfikatu Jana Pawła II. Rzetelnie przedstawiona refleksja zdaje się mieć charakter ściśle 

trynitarny, uwzględniający integralność człowieka w odniesieniu do osobowego życia Trójcy 

Świętej. 

Zakończenie pracy stanowi syntetyzujące podsumowanie przeprowadzonej analizy 

wraz ze wskazaniem ograniczeń, których nie udało się pokonać. Jest tym samym 

umiejscowieniem rozprawy w kontekście przyszłych badań, dla których może ona - a nawet 

powinna - stać się przyczynkiem. 

Recenzując przedstawioną dysertację, należy jednoznacznie zaakcentować jej 

oryginalność. Po pierwsze, przedstawiona interpretacja doświadczenia religijnego w dziele 

Karola Wojtyły zakończyła się niewątpliwym powodzeniem. Do tej pory bowiem rozpatrywano 

interesującą nas tematykę w wąskim aspekcie, gdyż uwzględniano jedynie pojedyncze 

elementy, ukazujące psychologiczną analizę doświadczenia poetyckiego utworu Karola 

Wojtyły oraz koncepcję doświadczenia powinności moralnej. Po drugie, dysertacja nie stanowi 

studium czysto teoretycznego, lecz wchodzi w obszar pastoralny. Wynika to z podejścia 

naukowego samego Karola Wojtyły. Łączył on bowiem doktrynę z życiem. Fenomenologiczny 

namysł nad kategorią doświadczenia religijnego domaga się trudu zgłębiania tej rzeczywistości 

z uwzględnieniem własnej percepcji myślowej i nieustannej otwartości na konstruktywną 

krytykę. 

Zachęcałbym Doktoranta do napisania artykułu naukowego, a może nawet cyklu 

tekstów, w którym nie tylko przedstawiłby obszerne i wyczerpujące wnioski 

z przeprowadzonych przez siebie analiz, ale także wskazałby kierunki dalszych badań. Jestem 

bowiem przekonany, że ks. Tomasz Bondzio dzięki zdobytemu warsztatowi i wiedzy może 

opisać polskie myślenie o doświadczeniu religijnym, które jest osadzone głęboko w kulturze, 

w naszym rozumieniu przynależności do Kościoła i Ojczyzny. 
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Oceniając rozprawę, należy stwierdzić, że każda jej część charakteryzuje się 

dojrzałością merytoryczną oraz poprawnością w dokonywanej analizie. Prowadzi to do 

wniosku, że ks. mgr Tomasz Bondzio potrafi w sposób pogłębiony dokonywać zwartej 

i przejrzystej syntezy ambitnie zarysowanego problemu. W całości omawiana dysertacja 

posiada logiczną spójność i jest koherentna. Jest też napisana bardzo dobrym językiem 

naukowym. 

 

Wniosek końcowy 

 Krytyczna lektura dysertacji, którą przedstawił do recenzji ks. Tomasz Bondzio, pozwala 

stwierdzić, że spełnia ona wszelkie wymogi merytoryczne i formalne stawiane rozprawom 

doktorskim, stanowiąc oryginalny wkład badawczy w naukę, w której jest usytuowana. 

Stanowi to podstawę do dalszego procedowania w działaniach na rzecz finalizacji przewodu 

doktorskiego. Nieliczne uwagi krytyczne nie podważają w żadnej mierze jej wysokiej wartości 

naukowej czy też niewątpliwych i budzących szacunek kompetencji jej Autora. Ergo, 

niniejszym pozytywnie oceniam recenzowaną rozprawę i wnioskuję do Rady Wydziału Teologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II o dopuszczenie ks. mgra Tomasza Bondzia 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

 

 

Warszawa, 1 kwietnia 2020 roku 

 


