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Recenzja rozprawy doktorskiej

Ks.  mgr.  lic.  Tomasza  Tylutki  pt.  „Małżeństwo  i  rodzina  w  świadomości

maturzystów. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań w archidiecezji

szczecińsko-kamieńskiej”, napisanej na seminarium z duszpasterstwa rodzin pod

kierunkiem ks. dra hab. Jacka Golenia, Lublin 2018, ss. 232.

W życiu każdego człowieka niezwykle ważne miejsce zajmuje rodzina. To w

niej bowiem człowiek dojrzewa, przygotowując się do dorosłości i życiowych zadań.

Rodzina stanowi fundament ludzkiej egzystencji, gdyż to w niej wszystko się zaczyna w

życiu dziecka. Zdobyte w rodzinie pochodzenia doświadczenia wpływają na osobowość

i  poglądy  młodego  pokolenia  w  tym  także  na  rozumienie  małżeństwa  i  rodziny.

Oczywistością jest, że w miarę jak dziecko dorasta poszerza się krąg osób i instytucji,

które wywierają istotny wpływ na jego poglądy i zachowanie. Jednak niezaprzeczalnym

faktem jest, że małżeństwo i rodzina stanowią podstawę każdego społeczeństwa i to od

tych  instytucji  zależy  pomyślność  narodów i  państw  a  przede  wszystkim  szczęście

człowieka.  Również  Kościół,  zdając  sobie  sprawę  z  niepodważalnej  wartości

małżeństwa  i  rodziny  otacza  te  instytucje  swoją  pasterką  troską,  umieszczając

małżeństwo i rodzinę w centrum realizowanej działalności.

Wyrazem  troski  o  pomyślność  małżeństwa  i  rodziny  są  liczne  badania

prowadzone  w  ośrodkach  naukowych  zarówno  krajowych,  jak  i  zagranicznych  a

ukierunkowane  na  małżeństwo  i  rodzinę.  Ważną  rolę  odgrywają  także  badania

teologiczne, w tym badania pastoralne prowadzone w zakresie duszpasterstwa rodzin.

W nurt  tych  badań  wpisuje  się  bardzo  dobrze  recenzowana  przeze  mnie  dysertacja

doktorska  pt.  „Małżeństwo  i  rodzina  w  świadomości  maturzystów.  Studium  z

duszpasterstwa  rodzin  w  świetle  badań  w  archidiecezji  szczecińsko-kamieńskiej”

napisana na seminarium z duszpasterstwa rodzin pod kierunkiem ks.  dra hab.  Jacka

Golenia, prof. KUL. 

Recenzja pracy doktorskiej  ks. mgra lic. Tomasza Tylutki składa się z pięciu

części:  1)  ocena  tematu  pracy,  problemu badawczego  rozprawy i  metody,  2)  ocena
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struktury i merytoryczna, 3) ocena formalna, 4) postawienie problemu do dyskusji, 5)

wniosek końcowy. 

1. Ocena tematu pracy, problemu badawczego rozprawy oraz metody

Temat rozprawy „Małżeństwo i rodzina w świadomości maturzystów. Studium z

duszpasterstwa rodzin w świetle badań w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej” został

przez  Autora  trafnie  dobrany  i  sprecyzowany.  Określa  on  w  sposób  przejrzysty

przedmiot i cel pracy, źródła, metodę a przede wszystkim wskazuje na problem, którego

rozwiązaniu  ma  służyć  przygotowanie  rozprawy.  Temat  jest  przy  tym  ciekawy  i

aktualny,  gdyż  podejmuje  zagadnienie  bliskie  sercu  każdego  młodego  człowieka  a

przede  wszystkim  wpisuje  się  w  nurt  troski  Kościoła  katolickiego  o  właściwe

przygotowanie młodych ludzi do małżeństwa i rodziny.

Stąd też jego wybór zasługuje na uznanie.  W dobie powszechnie panującego

kryzysu  małżeństwa  i  rodziny,  występujących  licznych  zagrożeń  i  trudności,

utrudniających realizację podstawowych celów i zadań małżeństwa i rodziny podjęcie

tegoż tematu to niewątpliwie ważne zadanie, mające na uwadze ukazanie faktycznego

stanu, co młodzież myśli, jaką przejawia świadomość w zakresie małżeństwa i rodziny.

Problem badawczy podjętych badań został przedstawiony we wstępie pracy (s.

21), a także jest o nim mowa w rozdziale drugim (s. 126) oraz w zakończeniu (s. 267).

Autor  po  trafnym  nakreśleniu  celu  powstania  rozprawy  (s.  126),  przystąpił  do

szczegółowego  opisania  problemu  badawczego,  zwartego  już  w  samym  temacie

dysertacji,  w  formie  dwóch  istotnych  pytań:  Jaka  jest  świadomość  maturzystów  z

wybranych  środowisk  archidiecezji  szczecińsko-kamieńskiej  w  zakresie  przekonań

dotyczących katolickiego małżeństwa i rodziny?  oraz Co należy czynić, aby młodzież

właściwie rozumiała małżeństwo sakramentalne i opartą na nim rodzinę katolicką oraz

chciała  w  przyszłości  zawierać  takie  małżeństwa  i  wypełniać  zadania  Kościoła

domowego?  Do  tych  pytań  głównych   postawione  zostały  jeszcze  cztery  pytania

szczegółowe,  które  w sposób  kompatybilny  doprecyzowały  problematykę  badawczą

rozprawy i pozwoliły opracować konstrukcję dysertacji i kwestionariusz badań.

W celu rozwiązania podjętego problemu badawczego Autor dysertacji posłużył

się  metodą  paradygmatu  teologii  pastoralnej,  obejmującej  trzy  etapy  postępowania

badawczego  (s.  21-22).  Na szczególne  podkreślenie  w tej  metodzie  i  recenzowanej

rozprawie  zasługują  badania  empiryczne  przeprowadzone  metodą  sondażu  z
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wykorzystaniem techniki audytoryjnej (s. 127). Bezsprzecznie badania własne podnoszą

walor  omawianej  pracy i  pozwalają  na wyprowadzenie  konstruktywnych wniosków,

ważnych  dla  aktualnej  praktyki  pastoralnej  Kościoła.  Autor  w  uzasadniony

metodologicznie  sposób  wprowadził  do  rozprawy  rozdział  dotyczący  metodologii

badań własnych, wyjaśniając i opisując w ten sposób wykorzystane w pracy narzędzie

badawcze.  Co  do  metody  postępowania  badawczego  i  zastosowanych  na

poszczególnych etapach metod szczegółowych nie wnoszę żadnych uwag, przeciwnie

dostrzegam,  że  Doktorant  w  sposób  kompetentny  i  uzasadniony  stosował

konsekwentnie,  te  metody,  realizując  założony  przez  siebie  cel  i  odsłaniając  coraz

bardziej w sposób naukowy podjętą problematykę.

Sprawą  kluczową w prowadzonych  badaniach  naukowych  są  zawsze  źródła.

Również   i  w tym przypadku  odgrywają  one  istotną  rolę.  Recenzowana  dysertacja

zrealizowana została w oparciu o bogaty materiał źródłowy, źródła zastane, do  których

zaliczone  zostały:  Pismo  Święte,  dokumenty  Soboru  Watykańskiego  II,  nauczanie

papieskie,  Stolicy  Apostolskiej  oraz  Kościoła  w Polsce  oraz  literatura  przedmiotu  i

pomocnicza a także źródła wytworzone na potrzeby dysertacji – kwestionariusz ankiety

(s. 22). W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że dobrze się stało, że Doktorant sięgnął do

ważnych  publikacji  badaczy,  którzy  zajmują  się  od  lat  problematyką  małżeńsko-

rodzinną oraz że w przygotowaniu dysertacji  skorzystał  z literatury zagranicznej,  co

znacząco podnosi walor naukowy pracy. 

2. Struktura i ocena merytoryczna rozprawy

Rozprawa doktorska ks. mgr. lic. Tomasza Tylutki składa się z tekstu liczącego

315 stron, w tym  32 stronicowej bibliografii (s. 274-305). Na korpus pracy składa się

Wstęp (s. 9-23), sześć rozdziałów zatytułowanych: Podstawowe zagadnienia nauczania

Kościoła o małżeństwie i rodzinie  (s. 24-124);  Metodologia badań własnych (s. 125-

132); Antropologiczne podstawy małżeństwa w świetle badań maturzystów (s. 133-156);

Teologiczne  rozumienie  małżeństwa  w  świetle  badań  maturzystów (s.  157-188);

Rozumienie rodziny jako Kościoła domowego w świetle  badań maturzystów  (s.  189-

225); Wnioski i postulaty pastoralne dla duszpasterstwa młodzieży i rodzin (s. 226-266)

i Zakończenie (s. 267-273). Praca zawiera ponadto stronę tytułową, spis treści (s. 3-4),

wykaz skrótów (s. 5-8), bibliografię (s. 206-224), wykaz tabel (s. 306-308) i aneksy –
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kwestionariusz  ankiety  dotyczący postaw młodzieży  maturalnej  wobec małżeństwa i

rodziny (s. 310-315). 

Przy opracowaniu struktury pracy Autor skorzystał  z  klasycznych elementów

wchodzących w skład metody paradygmatu teologii  pastoralnej.  Tak więc metoda ta

podyktowała  mu  kompozycję  i  układ  rozprawy.  Dlatego  w  kolejnych  sześciu

rozdziałach  zawarta  została  i  przedstawiona  problematyka  badawcza  od  strony

normatywnej, realizowanej i postulowanej. W rozdziale pierwszym ukazana ona została

w wymiarze normatywnym, w trzecim, czwartym i piątym - w wymiarze realizowanym

a w rozdziale szóstym – w wymiarze postulowanym. Taki podział materiału sprawił, że

konstrukcja  pracy  jest  logiczna  i  jasna.  Poszczególne  rozdziały  i  zawarte  w  nich

paragrafy  mieszczą  się  w  sformułowanym temacie  dysertacji,  wyczerpując  problem

postawiony na samym początku, we wstępie rozprawy. Przy tak skonstruowanym planie

Doktorant  w  sposób  uporządkowany  i  czytelny  zaprezentował  wyniki

przeprowadzonych  przez  siebie  badań,  nadając  powstałej  pracy  charakter  ważnego

dzieła,  mającego istotne znaczenie dla praktyki pastoralnej Kościoła a zwłaszcza dla

duszpasterstwa młodzieży i rodzin. Omawiając sprawy związane ze strukturą wskazać

należy  także  na  poprawność  metodologiczną  umieszczonego  na  samym  początku

wstępu, w którym zawarte zostały wszystkie konieczne elementy, jak również na dobrze

zredagowane  zakończenie,  przypominające  główne  tezy  rozprawy  i  wnioski,

wynikające z przeprowadzonych analiz oraz ukazujące kierunki dalszych badań. 

Pewnym  metodologicznym  mankamentem  zauważalnym  w  redakcji

poszczególnych rozdziałów jest brak krótkich podsumowań opisanych wyników badań

prowadzonych w tychże jednostkach. Każdy rozdział zawiera natomiast bardzo dobre

wprowadzenie, zapowiadające podejmowaną w nim tematykę także w poszczególnych

rozdziałach znajdujemy dobrą analizę omawianych zagadnień a w rozdziale  szóstym

zamieszczone zostały szczegółowe wnioski i postulaty, odnoszące się do rozdziałów od

pierwszego do piątego stąd też ten rozdział jest niejako usprawiedliwieniem dla Autora

na brak stosownych podsumowań w poszczególnych jednostkach.

Merytorycznym  osiągnięciem  ks.  mgr.  lic.  Tomasza  Tylutki,  będącym

jednocześnie nowością rozprawy jest ukazanie świadomości maturzystów z wybranych

środowisk  archidiecezji  szczecińsko-kamieńskiej  w  zakresie  przekonań  dotyczących

katolickiego małżeństwa i rodziny a także wskazanie co należy czynić, aby młodzież

lepiej rozumiała małżeństwo sakramentalne i opartą na nim rodzinę katolicką a także

żeby w przyszłości młodzież zdecydowała się na założenie własnej rodziny prokreacji.
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Postawiony  we  wstępie  pracy  problem  badawczy  został  w  sposób  prawidłowy  i

wnikliwy rozwarstwiony w kolejnych rozdziałach dysertacji. Widać wyraźnie, iż Autor

czyni  to  w  sposób logiczny  i  konsekwentny,  pragnąc  w sposób  całościowy ukazać

wyniki  swoich  badań  pastoralnoteologicznych.  Praca  zawiera  więc  cenny  materiał,

którego  wartość  zawiera  się  w  tym,  że  jest  to  opracowanie  w  gruncie  rzeczy  o

charakterze interdyscyplinarnym i to w zakresie tematyki, jak i metody prowadzonych

badan. Teoretyczna wiedza i prezentacja nauczania Kościoła dotyczącego małżeństwa i

rodziny  pozwoliła  Autorowi  skonstruować  narzędzie  do  przeprowadzenia  badań

empirycznych a wyniki uzyskane w trakcie badań w zestawieniu z częścią teoretyczna

pozwoliły  wyprowadzić  rzeczywiście  nowatorskie  i  niezwykle  cenne  wnioski  dla

duszpasterstwa młodzieży  i  rodzin.  Fakt  ten  jest  decydującym o niekwestionowanej

wartości recenzowanej dysertacji doktorskiej. 

Merytoryczna zawartość pracy zawarta została w sześciu rozdziałach, w których

Autor  przestawił  wyniki  swoich  badań.  Rozdział  pierwszy  dysertacji  przedstawia

podstawowe  zagadnienia  dotyczące  nauczania  Kościoła  o  małżeństwie  i  rodzinie.

Składają  się  na  nie  antropologiczne  podstawy  małżeństwa  a  następnie  teologiczne,

wśród  których  odnajdujemy  zagadnienie  sakramentalności  i  celów  małżeństwa

ochrzczonych  oraz  prezentację  wymogów  moralnych  małżeństwa  sakramentalnego.

Paragraf  trzeci  tegoż  rozdziału  poświęcony  został  ukazaniu  rodziny  jako  Kościoła

domowego,  zwłaszcza  jego  wymiaru  eklezjalnego  i  wychowawczego.  W  rozdziale

drugim Doktorant przedstawił metodykę rozprawy, ukazując opis metody badawczej a

także charakterystykę osób badanych, organizację i przebieg badań. 

Rozdział  trzeci,  czwarty  i  piąty  pracy  prezentują  wyniki  przeprowadzonych

badań  własnych.  W  rozdziale  trzecim  przedstawiono  rozumienie  antropologicznych

podstaw  małżeństwa  sakramentalnego  przez  maturzystów.  Rozdział  czwarty

poświęcony  został  prezentacji  przekonań  maturzystów  dotyczących  teologicznego

rozumienia  małżeństwa sakramentalnego,  akceptacji  jego wymogów moralnych oraz

zamiarów i  dążeń związanych z zawarciem małżeństwa sakramentalnego.  Natomiast

rozdział  piąty  przedstawia  docenienie  roli  rodziny  jako  domowego  Kościoła  oraz

dążenia  respondentów  związane  z  założeniem  katolickiej  rodziny  i  chrześcijańskim

wychowaniem  dzieci.  Rozdział  szósty  to  wnioski  i  postulatu  pastoralne  dla

duszpasterstwa  młodzieży  i  rodzin.  Ukazuje  w  nim  Autor  potrzebę  i  sposoby

pogłębiania  wiedzy  antropologicznej,  kształtowania  teologicznego  rozumienia

małżeństwa, ukazywania rodziny jako Kościoła domowego, wspierania dojrzałości do
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małżeństwa   i  życia  w rodzinie  oraz  wychowania.  Podkreśla  również  rolę  formacji

religijnej, ukazuje sposoby umacniania postaw moralnych młodzieży oraz kształtowania

jej  dążeń  związanych  z  zawarciem  w  przyszłości  małżeństwa  sakramentalnego  i

założeniem rodziny katolickiej. Zaznaczyć należy, że postulaty te w pierwszym rzędzie

odpowiadają wyzwaniom pastoralnym i mogą być wykorzystane w duszpasterstwie na

terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz w innych diecezjach ze względu na

ich uniwersalny charakter. 

Stwierdzić należy, że ks. mgr lic. Tomasza Tylutki w przygotowanie rozprawy

włożył dużo pracy, przeprowadził poprawną analizę nauczania, dotyczącego rozumienia

małżeństwa  i  rodziny  w  nauczaniu  Kościoła  oraz  zgodnie  z  wymogami  nauk

społecznych przeprowadził własne badania empiryczne. Należy przy tym zauważyć, że

zgromadzony materiał został przez Doktoranta dobrze przeanalizowany a wyniki badań

poprawnie zinterpretowane. Recenzowana praca stanowi zatem solidne opracowanie tak

w  zakresie  podjętego  tematu,  prowadzonych  analiz,  jak  i  specyfiki  wydobytych

wniosków.

3. Ocena formalna rozprawy

Od strony metodologicznej i formalnej praca jest poprawna. Napisana została

komunikatywnym i zwięzłym językiem. Tekst został umiejętnie podzielony na akapity,

dzięki czemu jego lektura nie męczy i ułatwia czytelnikowi jej recepcję. Naukowy styl

uwidacznia się w spójnym i konstruktywnym formułowaniu myśli, doborze właściwych

pojęć  i  fraz  językowych  oraz  umiejętnym  wyciąganiu  konkluzji  w  trakcie

wnioskowania. Autor rozprawy wykazał również dużo troski o poprawność edytorską.

Stąd praca od strony graficznej wykonana jest starannie o czym świadczą zamieszczone

w niej tabele, które wyraźnie i przejrzyście obrazują prowadzone analizy statystyczne.

Jednak  w redakcji  tak  obszernego  dzieła  nie  udało  się  uniknąć  drobnych  błędów  i

potknięć zarówno literowych, jak i stylistycznych. 

Ważną cechą każdej pracy naukowej jest jej źródłowość (o czym już była mowa

wcześniej), dlatego należy zaznaczyć, że ks. mgr lic. Tomasza Tylutki zebrał pokaźną

liczbę  źródeł  i  opracowań.  Zamieszczoną  w  pracy  bibliografię  podzielił  na:  źródła

(dokumenty  Soboru  Watykańskiego  II,  nauczanie  papieży,  dokumenty  Stolicy

Apostolskiej  i  Kościoła  w Polsce)  oraz  literaturę  przedmiotową i  pomocniczą.  Taki

podział jest jak najbardziej prawidłowy i zasadny.
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W tym miejscu należy powiedzieć, że Autor wykonał znaczącą pracę, dotyczącą

nie tylko odpowiedniego zestawu szeroko rozumianej bazy źródłowej i bibliograficznej

ale  także  gruntownej  analizy.  O  dobrej  analizie  świadczy  bowiem  faktyczne  jej

wykorzystanie  w rozprawie.  W recenzowanej  pracy na podkreślenie  zasługują  także

przypisy, które Autor stosuje poprawnie i konsekwentnie a jest ich w sumie 1009. 

4. Problemy do dyskusji na obronie publicznej

Ważna i  aktualna problematyka podjęta w rozprawie skłania niewątpliwie do

dalszej dyskusji w celu rozwinięcia przynajmniej niektórych wątków. Dlatego proszę

Doktoranta o odniesienie się do następujących kwestii:

a) Zaprezentowane  wyniki  badań  empirycznych  generalnie  napawają

optymizmem.  Ale  nie  brak  w  nich   również  elementów  które  budzą

uzasadniony niepokój o czym pisze w swojej pracy Doktorant. Stąd chciałem

postawić  pytanie  co  według Księdza  szczególnie  jest  niepokojącego,  gdy

idzie  o  świadomość  młodych  w  zakresie  przygotowania  do  założenia

małżeństwa i rodziny oraz w związku z tym proszę wskazać najpilniejsze

zadania dla duszpasterstwa młodzieży i rodzin?

b) Papież  Franciszek  w  adhortacji  Amoris  laetitia pisze  o  podmiotowości

rodziny (AL 200).  Wcześniejsze  dokumenty Kościoła  mówiły wyraźnie o

apostolacie  rodziny  stąd  moje  pytanie  brzmi:  na  czym  ma  polegać

umacnianie podmiotowości rodziny w duszpasterstwie rodzin?

c) Proszę  przedstawić  uczestnictwo  rodziny  katolickiej  w  rozwoju

społeczeństwa na podstawie adhortacji Familiaris consortio Św. Jana Pawła

II.

5. Wniosek końcowy

Recenzowana  rozprawa  doktorska  wnosi  istotny  wkład  w  rozwój  refleksji

teologicznopastoralnej,  dotyczącej  podjętej  problematyki,  zwłaszcza  do  badań

prowadzonych w zakresie młodej dyscypliny pastoralnej jaką stanowi duszpasterstwo

rodzin. Autor dysertacji wykazał się umiejętnością pracy naukowej w zakresie stawiania

problemów  badawczych,  ich  rozwiązywania  poprzez  krytyczną  analizę  źródeł  i
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zdolnością  syntezy.  Zaznaczyć  należy,  że  praca  doktorska  ks.  mgra  lic.  Tomasza

Tylutki  stanowi  interesujące  studium  teologicznopastoralne  o  charakterze

interdyscyplinarnym  i  to  w  zakresie  podjętej  tematyki,  jak  i  metodologii  badań.

Doktorant na podstawie dokonanej analizy szczegółowej nauczania Kościoła w zakresie

małżeństwa  i  rodziny  a  także   źródeł  wytworzonych  tzn.  przeprowadzonych  badań

wśród młodzieży klas maturalnych, mieszkających na terenie archidiecezji szczecińsko-

kamieńskiej  wyprowadził  prawidłowe  i  cenne  wnioski  oraz  wskazał  na  możliwości

dalszego rozwoju badań w tym zakresie.

Dysertacja stanowi niewątpliwie bardzo ważną pomoc dla samych rodzin, ludzi

młodych, katechetów, teologów i duszpasterzy młodzieży i rodzin. Recenzowana praca

spełnia  wymagania  stawiane  rozprawom  doktorskim  w  odpowiednich  przepisach

państwowych  i  kościelnych,  dlatego  stawiam  wniosek  o  dopuszczenie  ks.  mgr  lic.

Tomasza Tylutki  do dalszych etapów przewodu doktorskiego celem nadania stopnia

naukowego doktora nauk teologicznych. 

ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK

Toruń, 2020-04-17
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