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Recenzja rozprawy doktorskiej 

ks. mgra lic. teol. Tomasza Tylutki, Małżeństwo i rodzina w świadomości 

maturzystów. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w archidiecezji 

szczecińsko-kamieńskiej, Lublin 2020, ss. 315, napisanej na seminarium z 

duszpasterstwa rodzin pod kierunkiem ks. dra hab. Jacka Golenia, prof. KUL.  

Wprowadzenie 
 

Kościół odczytuje z Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji 

chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny. „Kościół oświecony wiarą – czytamy w adhortacji 

Jana Pawła II Familiaris consortio – która pozwala mu poznać całą prawdę o wielkiej wartości 

małżeństwa i rodziny oraz o ich głębokim znaczeniu, czuje się przynaglony do głoszenia 

Ewangelii – «dobrej nowiny» – wszystkim bez wyjątku, a zwłaszcza ludziom powołanym do 

małżeństwa i przygotowującym się do niego (…)” (nr 3). Ten zamysł Boży realizowany jest w 

bardzo różnych czasowo-przestrzennych uwarunkowaniach, które podlegają procesom 

przemian. Współczesne antropologiczno-kulturowe przemiany stanowią z jednej strony szansę 

na głębsze i pełniejsze urzeczywistnienie Bożego zamysłu wobec małżeństwa i rodziny, z 

drugiej jednak musimy wziąć pod uwagę rosnące zagrożenia stwarzane przez wybujały 

indywidualizm, który wynaturza więzi małżeńskie i rodzinne (por. Franciszek, Amoris laetitia, 

nr 27). Stąd jednym z ważniejszych zadań Kościoła jest towarzyszenie współczesnemu 

człowiekowi na drogach jego dojrzewania do życia małżeńskiego i rodzinnego. Bardzo 

ważnym etapem tego towarzyszenia jest okres młodości, ponieważ wiąże się on z odczytaniem 

i przygotowaniem do podjęcia i realizacji powołania. Rozprawa doktorska ks. mgra Tomasza 

Tylutki podejmuje zatem bardzo aktualne zagadnienie pastoralnoteologiczne i wpisuje się w 

nurt naukowej refleksji nad problemem duszpasterskiego towarzyszenia młodemu człowiekowi 

na etapie jego przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie. 

 

Merytoryczna strona pracy 
 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorka jest pracą teoretyczno-empiryczną z 

zakresu teologii pastoralnej (duszpasterstwa rodzin). Składa się z wykazu skrótów, wstępu, 

sześciu rozdziałów, zakończenia, bibliografii, wykazu tabel i aneksu. Całość liczy 315 stronic.  

Cel pracy został sformułowany następująco: „skonfrontowanie nauczania Kościoła 

współczesnego o małżeństwie i rodzinie z przekonaniami wybranej grupy młodzieży maturalnej 

z terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej” (s. 21). Ta konfrontacja ma służyć 

sformułowaniu wniosków prakseologicznych dla działalności Kościoła w obszarze 

duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa rodzin. Realizując ten cel Autor dysertacji w 

pierwszym rozdziale przedstawił podstawowe zagadnienia kościelnego Magisterium odnoszące 

się do małżeństwa i rodziny. Zaliczył do nich antropologiczne i teologiczne podstawy 

małżeństwa oraz zagadnienie wychowania religijnego w rodzinie. Przedstawiając 

antropologiczne podstawy małżeństwa odwołał się do biblijnych opisów stworzenia człowieka 

i antropologicznej myśli zawartej w oficjalnym nauczaniu Kościoła. W ten sposób powstał 

spójny i szczegółowy zarys antropologii biblijnej, stanowiącej podstawy chrześcijańskiej wizji 

małżeństwa i rodziny. Następnie Autor przedstawił teologię małżeństwa, której centralnym 
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punktem uczynił sakramentalnych charakter chrześcijańskiego małżeństwa. Ukazał go w 

kontekście biblijnej teologii przymierza oraz kościelnego nauczania o sakramentalnej strukturze 

Kościoła. Z tak przedstawionej natury i istoty małżeństwa wyprowadził jego cele, wskazując na 

rozwój ich rozumienia w historii oraz prezentując ich personalistyczną koncepcję zawartą we 

współczesnym nauczaniu Kościoła. Podejmując realizację powołania do życia w małżeństwie 

chrześcijanie przyjmują wypływające z istoty sakramentalnego małżeństwa zobowiązania 

moralne. Prezentacja wymogów moralnych i ich znaczenia dla życia małżeńskiego i rodzinnego 

stanowiła kolejne zagadnienie rozprawy. Ostatnią część zagadnień związanych z 

antropologiczno-teologiczną wizją małżeństwa stanowi teologia rodziny jako „Kościoła 

domowego” i wynikające z niej powołanie małżonków do przekazu wiary i religijnego 

wychowania dzieci. 

Kolejne cztery rozdziały pracy (od drugiego do piątego) przedstawiają opis 

przeprowadzonych przez Doktoranta badań własnych oraz prezentację ich wyników. Rozdział 

drugi rozpoczyna się od umiejscowienia zamierzonych badań w kontekście już 

przeprowadzonych. Następnie opisane są: zastosowana metoda badawcza, narzędzia badawcze, 

charakterystyka osób badanych, sposób organizacji i przeprowadzenia badań. Analiza wyników 

badań została przedstawiona w kolejnych trzech rozdziałach, które odpowiadają zagadnieniom 

opracowanym w pierwszym rozdziale dysertacji, a mianowicie: antropologiczne podstawy 

małżeństwa, teologiczna wizja małżeństwa, rodzina jako Kościół domowy. Autor przedstawia 

w tabelach liczbowy i procentowy rozkład odpowiedzi na dane pytanie oraz oddziaływanie 

zmiennych niezależnych: płeć, autodeklaracja wiary, sytuacja rodzinna, liczba rodzeństwa. 

Zaprezentowane w tabelach wyniki badań i zależności Autor w bardzo zwięzły sposób omawia 

i wskazuje na najbardziej znaczące dla celu pracy rezultaty badań. 

Ostatni, szósty rozdział pracy Autor zatytułował: Wnioski i postulaty pastoralne dla 

duszpasterstwa młodzieży i rodzin. Ujął je w pięciu paragrafach, w których wskazał kolejno na: 

potrzebę pogłębiania wiedzy antropologicznej, znaczenie kształtowania teologicznego 

rozumienia małżeństwa, wagę ukazywania rodziny jako domowego Kościoła, zaangażowanie 

duszpasterskie w kształtowanie właściwych dążeń młodych ludzi związanych z zawarciem  

sakramentu małżeństwa i założeniem katolickiej rodziny. Poszczególne paragrafy zawierają 

szereg postulatów odnoszących się zarówno do rożnych form działalności zbawczej Kościoła, 

jak i do głoszonych treści, a także osób odpowiedzialnych za tę działalność.  

Dokonując oceny merytorycznej dysertacji należy najpierw wskazać na aktualność i 

oryginalność podjętego w niej problemu badawczego. Jak wskazano już wcześniej Kościół 

rozpoznaje, że przygotowanie do małżeństwa jest w naszych czasach bardziej konieczne, niż 

kiedykolwiek (por. FC 66). Stąd pastoralnoteologiczna refleksja nad tym obszarem działalności 

zbawczej Kościoła jest także dziś bardzo potrzebna i aktualna. Chciałbym też podkreślić, że 

Autor nie dokonuje streszczenia dotychczasowych osiągnięć i nie powiela zrealizowanych już 

badań. Przedstawia oryginalny i twórczy sposób podejścia do zagadnienia. Stąd praca 

charakteryzuje się dobrym stopniem oryginalności i samodzielności myślowej.  

W części normatywnej pracy – kryteriologii – Doktorant przedstawił spójną koncepcję 

oficjalnej nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie, a zwłaszcza te aspekty, które miały 

podstawowe znaczenia dla przeprowadzenia zamierzonych badań. Opracowanie to jest pod 

względem merytorycznym poprawne, oparte na szerokich źródłach i reprezentatywnych dla 

zagadnienia opracowaniach. Niemniej rodzi się pytanie, dlaczego w tak małym stopniu Autor 

wykorzystał nauczanie papieża Franciszka na temat małżeństwa i rodziny, zwłaszcza z 

adhortacji Amoris laetitia. Doktorant powołuje się o wiele częściej na nauczanie papieża 

Franciszka w części prakseologicznej pracy, na jego wskazania duszpasterskie. One jednak 

wynikają z odmiennego od dotychczasowych ujęć sposobu przedstawienia zarówno teologii, jak 

i kairologii małżeństwa i rodziny przez tego papieża. Dla przykładu przytoczę jedno ze 

stwierdzeń zawartych w dysertacji. Autor powołując się na Katechizm Kościoła katolickiego (nr 



3 

 

2384) stwierdza: „(…) fakt zawarcia nowego związku – nawet uznany przez prawo cywilne – 

powoduje jeszcze większy ciężar rozbicia. Współmałżonek żyjący w takim związku trwa w 

sytuacji publicznego i trwałego cudzołóstwa” (s. 74). W tym kontekście przytoczę słowa papieża 

Franciszka z AL: (…) negatywny osąd odnośnie do sytuacji obiektywnej nie oznacza orzeczenia 

o odpowiedzialności lub winie danej osoby. W kontekście tych przekonań, uważam za bardzo 

odpowiednie to, co zechciało stwierdzić wielu Ojców synodalnych: «W pewnych 

okolicznościach ludzie napotykają na poważne trudności, by działać inaczej. [...] Rozeznanie 

duszpasterskie, uwzględniając prawidłowo uformowane sumienie osób, musi czuć się 

odpowiedzialne za te sytuacje. Również skutki popełnionych czynów nie muszą być takie same 

w każdym przypadku»” (nr 302). Ukazanie katechizmowej nauki w kontekście nauczania 

papieża Franciszka otwierałoby pewną perspektywę duszpasterską tak ważną we współczesnej 

sytuacji społeczno-kulturowej. 

W części kairologicznej należy podkreślić bardzo sumiennie przygotowane i 

przeprowadzone badania oraz ich opracowanie. Stanowią one dobrą przesłankę do 

wyprowadzenia wniosków pastoralno-prakseologicznych i charakteryzują się bardzo dobrym 

stopniem oryginalności. Podobnie trzeci z kroków badawczych – prakseologiczny został 

poprawnie zrealizowany. Autor przedstawia szereg postulatów duszpasterskich, uwzględniając 

zarówno przesłankę normatywną (kryteriologiczną), jak i kairologiczną. Niemniej rozdział ten 

– moim zdaniem – wymagałby pewnego usystematyzowania. Zauważyć bowiem można, że 

pewne postulaty powtarzają się w poszczególnych częściach, albo są bardzo podobne, np. 

postulat przekazywania w duszpasterstwie czy na katechezie wiedzy o różnych zagadnieniach 

związanych z małżeństwem i rodziną. Za niekonieczne uznałbym przytaczanie po raz kolejny 

wyników badań w ujęciu procentowym, gdyż dane te znajdują się w części poświęconej 

prezentacji i analizie badań.  

 

Konkludując: przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska ks. mgr lic. teol. Tomasza 

Tylutki jest od strony merytorycznej poprawną i wartościową prezentacją zagadnienia 

dotyczącego małżeństwa i rodziny w świadomości maturzystów. Dysertacja spełnia kryteria 

naukowego opracowania problemu badawczego. Jej Autor dąży do poznania prawdy stosując 

metody rzetelnego dowodzenia i logicznej analizy. Stawiane tezy uzasadnia poprawnie. Wnioski 

wyprowadza w oparciu o sformułowane wcześniej przesłanki. Praca charakteryzuje się twórczą 

oryginalnością i merytoryczną poprawnością. Może inspirować do podjęcia dalszych badań. 

Dysertacja stanowi oryginalne ujęcie określonego w niej problemu naukowego. Wskazuje na 

posiadanie przez Doktoranta ogólnej wiedzy teoretycznej z zakresu teologii, w szczególności 

teologii pastoralnej oraz jej nauk pomocniczych. Poświadcza opanowanie umiejętności 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych. 

 

 

Ocena formalnej strony dysertacji 
 

Bardzo istotną, niemalże fundamentalną kwestią dobrego opracowania naukowego jest 

jego koncepcja. Przedstawiona do recenzji dysertacja ks. mgra lic. teol. Tomasza Tylutki 

powstała w oparciu o dobrze przemyślaną i poprawnie skonstruowaną koncepcję. Ta koncepcja 

została szczegółowo nakreślona we wprowadzeniu do pracy. Pozwala to jej czytelnikowi na 

dobrą orientację w zamierzeniach badawczych Autora i na śledzenie toku postępowania 

badawczego. Wstęp do pracy zawiera wszystkie elementy naukowej prezentacji zagadnienia, 

takie jak: uzasadnienie podjęcia badań, wskazanie na ich aktualność, prezentację 

dotychczasowego stanu badań w tym obszarze, określenie celu i problemu pracy, problematyki, 

źródeł i metod badawczych oraz sprecyzowanie stosowanych pojęć. Zarysowanej we wstępie 

do pracy koncepcji Autor pozostał wierny, świadomie i konsekwentnie ją realizował, co 
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uczyniło całą prezentację przejrzystym i logicznym opracowaniem. 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska powstała w oparciu o paradygmat 

metodologiczny teologii pastoralnej. Badania mają charakter interdyscyplinarny. W pierwszej 

części – kryteriologicznej – wykorzystano metodę dedukcyjną, zrealizowaną przy pomocy 

szczegółowych metod takich jak: analiza źródeł, egzegeza i interpretacja tekstu, metoda analogii 

i porównania. W części badawczej posłużono się metodami: sondażu diagnostycznego, 

statystycznymi, analizy ilościowej i jakościowej uzyskanych wyników. Sposób przygotowania 

i przeprowadzenia badań świadczy o dobrych kompetencjach doktoranta i potwierdza wartość 

uzyskanych w ten sposób wyników. Ostatnia cześć pracy – prakseologiczna powstała z 

wykorzystaniem metod: syntezy, klasyfikacji, metody porównawczej oraz interpretacji. Autor 

wykazał się dobrą znajomością tych metod oraz umiejętnością ich zastosowania w postepowaniu 

badawczym. Moje zastrzeżenia od strony formalnej dotyczy stosowania pojęcia „pastoralna/y”. 

Precyzując we wstępie różne pojęcia Autor nie określa w jakim znaczeniu będzie używał pojęcia 

„pastoralna/y”. Kiedy występuje on w połączeniu ze słowem teologia, czyli teologia pastoralna 

jest zrozumiały. Natomiast kiedy jest mowa o „analizie pastoralnej”, „działalności pastoralnej” 

czy „postulacie pastoralnym” rzecz wydaje się nie być tak oczywistą. Czy działalność pastoralna 

jest tożsama z duszpasterstwem, czy różni się od niego? Czy postulat pastoralny jest 

formułowany w odniesieniu do duszpasterstwa, czy także do innych form działalności Kościoła? 

Druga uwaga dotyczy konstrukcji zakończenia, gdzie Autor w pierwszej części powtarza 

zasadniczo to, co zostało ujęte we wstępie pracy, a zatem jej problematykę oraz sformułowane 

już wcześniej wnioski z badań. Dopiero w ostatniej części wstępu zamieszcza właściwe 

podsumowanie i perspektywy dalszych badań.  

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że praca spełnia pod względem formalnym 

wymogi stawiane rozprawom doktorskim. Jej struktura jest czytelna i logiczna, w pełni 

odzwierciedla problematykę pracy. Źródła pracy zostały dobrane właściwie i dobrze 

wykorzystane. Bibliografia, wykaz skrótów, aneksy sporządzone poprawnie. Należy też 

podkreślić dobry język i styl pracy. Doktorant wykazała się dobrą znajomością terminologii 

naukowej i umiejętnością posługiwania się językiem naukowym.  

 

Konkludując: rozprawa doktorska ks. mgra Tomasza Tylutki jest od strony formalnej 

(metodologicznej) poprawnym naukowo przedstawieniem zagadnienia stanowiącego problem 

badawczy dysertacji, spełniającym kryteria stosowane przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu 

i publikowaniu tego rodzaju badań naukowych.  
 

Wniosek końcowy 
 

Przedstawioną do recenzji dysertację ks. mgra lic. teol. Tomasza Tylutki oceniam 

pozytywnie. Podjęty w niej problem badawczy jest oryginalny i posiada duże znaczenia zarówno 

dla teorii, jak i praktyki pastoralnej. Opracowanie charakteryzuje się odpowiednim stopniem 

oryginalności myślowej Autora i zostało przygotowane przy pomocy trafnie dobranych metod i 

narzędzi badawczych. Praca poszerza dotychczasowy stan badań w tym obszarze i wskazuje na 

potrzebę ich kontynuowania. Stwierdzam zatem, że recenzowana rozprawa naukowa spełnia 

wymagania stawiane przez Ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 z późn. zm.). W 

związku z tym występuję z wnioskiem o dopuszczenie ks. mgra lic. teol. Tomasza Tylutki do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

……………………..…………. 
  ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM  

Poznań, dnia 15 kwietnia 2020 r. 


