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Podejmując.Si! o§ęny pracy doktorskiej Pana Zbigniewa Bajdy Homo pątiens w

ponowoczesneJ rzecŃisńści_mozna ódwołać się do Listu apostolskiego Jana

pawła II SatviJici D|oloriy ,,Chociaz w swoim podmiotołvym wymiarze, jako

fakt osobowy, 
"urnt 

nięty w konkretnym i niepowtarzalnym wnętrzu człowieka,

.i.rpi.ni. *}au3* się jukbv .niewyrażalne 9r* nieprzekazywalne _ to

równocześnie, moze nic tak juk ono nię dclmaga się, 
. 
w . swej właśnie

,,pfzedmiotowej"";;rrńirtośri"|, podjęcia, . 
refleksji, ujęcia w kształt

wyrazistego problemu, posta*i.nia ńair.urnvch pytań i szukania odpowiedzi,

Jak widać, nie chodzi tu tylko o opi, ciórpienia. Śą inne kryteria, vlywaczające

pozasferę opisu, ktore musimy *pro*udżić, kiedy decydujemy się wniknąó w

świat ludzkiego cierpienia. Byó *ór., iż medycyna jako 1ryka i 
.zarazęm 

sztuka

leczenia odsłania ń wielkim obr"arze cierpien ózłowieka rejon najbardziej

znany, najdokładniej nazwany. i stosunkówo najbardziej zrównowńony

metodami pr"..i*Jaiałania ączyttterapii). Ale przeciez jest to tYlko jeden rejon,

pełny obszar 
-luJzkiego 

cierpienia jest o wielę rozleglejszy, bardziej

zróżnicowany i wielowymiarowy. człowiek cierpi natóżnę sposoby, nie zawszę

objęte przezmedycynę, w jej,nawet najdalszy ch rozgałęzieniach, cierpienie jest

czymś bardzią'iL'rriź, piarto*oiy* od' choroĘ, bardziej wielorakim, a

zarazęmgłębiej jeszczeouud"on|ń * *łym człowióczeństwie, Jakiś pogląd na

tęsprawęoa;enumrozroŻntęni.po'iędzycierpieniemfizycznymacierpieniem
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moralnYm. Rozróznięnie to przyjmuje za podstawę dwoisty wymiar ludzkiego
bYtu, wskazuje, na pierwiastek cielesny- i duchowy jańo alizrry czy też
bezPoŚredni Podmiot cierpienia. O ile mozna do pe*nego stopnia uŹywać
zamiennie wYrazów ,,cierpienie" i ,,ból" - to cierpienii fizyczne zaęhodzi
wówczas, gdY w jakikolwiek sposób ,,boli ciało", cieipienie moralne natomiastjest ,,bóiem duszy". chodzi zaś o ból natury duchowej, a nie tylko o
,,PsYchicznY" wYmiar bólu, który towarzyszy cierpieniu zańwno .oralnemu,jak i fizYcznemu. Rozległość i wielorakość cierpienia moralnego jest ;
PewnoŚcią nie mniejsza niż ftzycznego, równocześnie zaś zdaje się Óno jakby
mniej zidentyfikowane i mniej objęte terapią'' (Salvifici DolorisiNr 5).

WsPÓłczesnY człowiek pod wpływem ponowoczesnej rzeczywistości unika
cierPienia, odrzuca je, traktuje jak wroga luksusowego, pełnego przyjemności
żYcia. Cieryienie stanowi przygotowanie, podprowadienió ao ńiórci,-do kresu
o,bYcia" człowieka. Pogłębiona, całościowa refleksja nad cierpieniem powinna
zatęm stanowiĆ ważny ęlement funkcjonowania człowieka, który ni€ zawsze
chce zgodziĆ się z faktem, że jego status ontyczny najpełniej określa termin
,iomQ patiens". W XXI wieku bowiem wciąż, pomimb ogrórn.go postępu
technologii medycznej, codzienna rzeczywistość jest pełna rózno.akięgó uoiu i
cierPienia, nieuleczalnych chorób, a przede wszystkim, nieuniknionej
PersPektYwY Śmierci, zazwyczaj poprzedzonej starością, osłabieniem oruŻ
więloma ograniczeniami. Jednak mimo tego podstawowego doświadc zenia
PrzYgodnoŚci, wielu ludzi stara się dokonać margin alizacji iub banal izacji tej
PrawdY, abY za wszelką cenę unikać świadomości swojej skończoności, słabości
i bYtowej ułomności. Człottkowie ponowoczęsnego społeczeństwa zatopieni w
PłYnnoŚci niejednokrotnie zapominaj ą, że do istoty ludzkiego bytu, do jego cech
konstYtutYwnych, nie należy tylko istnienie, ale mieści iię 

-w 
nim rowniez

cierPienie. Cierpienie samo w sobie stanowi jakby swoisty ,,świat", ktory bytuje
wraz z człowiekiem, pojawia się w nim i przemija, a czasem nie przemija, aie
utrwala się w nim i pogłębia. Nieustannie ciążąc nad ludzkim zyóiem, Źostaje
ono jednak dziŚ w swoisty sposób ,,ocenzurowane", odrzucone jako zupełnie
bezużryteczne i złe. Skoro, jak się zdaje, nie mozn a go przezwyciężyc i znika
nadzieja na życie w dobrobycie nawet w przyszłości, to naturalną niejako
obroną człowieka jest konstatacja, ze cierpienie jest czymś pozbawionym sensu.
Nawet jeŚli człowięk nie jest dziś przygotowany na konfrontację z cierpieniem i
Śmiercią, to jednak Ęcie z tą rueczywistości ą niezmiennie go konfrontuje, co
skutĘe egzystencjalnym lękiem, nie mniej szym wcale niż w przednowoczesnej
przeszłości. W związku z tym rodzi się w nim odruch, a potem będąca jego
utrwaleniem, postawa mentalnej i emocjonalnej ucieczki przed tą trudną i
,,obcą" mu rzeczywistością.

Z tych między innymi powodów należy zauważyć pracę doktorską Homo
patiens w ponowoczesnej rzecz7łuistości autorstwa Pana Zbigniewa Bajdy.
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Struktura i treść rozprawy doktorskiej

Recęnzowana rozprawa doktorska,. Homo patiiens , .w .ponowoczesnej
rzecą,wistości autorstwa Pana Zbigniewa Buj9y odwołuje uię do filozofii,

;.anan obejmuje takżę inne dyscyptiny i. subdyscypliny naukowe: teologię,

tatolicką naukĘ społeczną, pedagogikę, nauki socjologięznę, Rozprawa zawieru

346 stron, , "rigo 
305 siron to-część merytoryazna. omawiana dysertacja

składa slę z ttzeń rozdziałów, a także wstępu, wykazu skrótów, zakończenia,

bibliografii.
Ńto, podkreśla, iż ,,W ramach monografii starano się zrealizowaó dwa

cele badawozę. podjito ,ię uka"ania korelacji pomiędzy kłopotami człowieka

jako istoty cierpiącój' a sposobem myślenia i stylami życia preferowanymi w

pono*o.ź.snosci.'wskazując na zagrożenia, jakie w tym obszarzę dziś się

ujawniają, autor pracy ,tuńi się tań zaprezentować mozliwości, które wciąż

p|siada-ł o*, poirrni, aby nadaŁ niezbędńy sens ciązącęmu nad nimi cierpieniu

i śmierci,, (s. 10_11).'wyoa;e się, iz przedstawiając cel Doktorant zastosował

niezbyt fortunne sformułowanie iior.lacji pomiędzy kłopotami człowieka jako

;r;bi cierpiącej łu ni. istoty cierpiącej) a sposobem myślęnia czy ideologią

pono*o.r.rr,osói.' Wydaje ii.u, iż pan Z. Bajda nie dokonuje prostego

ilruni.r*niu do konfrontacji- postmodernizmu z problemami człowieka

.[rpią..go, 1.c" sięga głębiej dó konfrontacji ponowoczesności z przyjętym

*.r.sni.! i uznawany i Źułozrniem homo patiens. Zgodnie z PrzYjętYm Y
rozprawie doktorski ej zńożeniem filozofia postmodernistyczna staje otwarcie

po stronie pr"Yj.ńności, hedonizmu, iuksusu, wszelkiego dobrobytu,

doprowad zając uł do granic absurdu dążen|e do akceptacji wszystkiego co

sprzeciwia się iłgroz"iiu takiego stanu ponow_oczesnej rozkoszy, Cierpienie,

które wpisane jest w naturę 
-człowieka 

zarówno w wymiarze cierpienia

fizycznego jak i moralneg o wraz z jego krańcową rzeczywistością, czy|i

śmiercią, jest nieustannie usuwane na margines życia społecznego lub

ośmięszane, banalizowane, trywializowane, Powstaje zatem bardzo istotne

pytanie: .ry *-.poce płynnej nowoczęsności, kiedy wszystko, co dotychczas

trwałe, traci ,*o;ą wartość, jest jeszcze miejsce na dostrzęzenie istoty i

znaczęnia cierpienia?
Autor uua"J. swój przekaz poprzez,trzy powiązanę ze sobą rozdzińy, w

których systemowo reutiru;. pńę,. cele Ęqawcze. W pierwszym rozdzia1ę

,,perspektywy idęowę pono*o#sności" Doktorant stara się naszkicować

kontekst ponowoczesnej ,r.."}*irtości _skupiając 
się na 

. 
kilku wybranych

zagadn|eniach, przede *rryś*irn tych, 
'które 

utrudniają człowiękowi

cierpiącemu oaó.i" sensu .i.rpi*iu'i Jmięrci, pan Z, Bajda prawidłowo

przywołuje redukcjonizm antropolo giczny_podwazający duchowy wymiar

człowieka i odrzucający wartose cierfre nia'. Zmaganię człowieka z cierPieniem

jest obecnie jeszcze bardziej utrudnione ze względu na kryzys więzi

interpersonatny.t i nastawięni. nu ciągłąkonsumpcję, W pierwszym rozdziale
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Autor odwołuje się również do problematyki laicy z:acji i sekulary zacji, które
utrudniają odkrYcie teologicznej czy zbawizej wańościcierpienia. W ostatnich
Paragrafach Doktorant ukazuj ę takżę szybki rozwoj technoiogii informacyjno_
komunikacyjnych i odrzucanie wartości rozumu.

Po naszkicowaniu Zarysu kontekstu życia współczesnego człowieka w
rozdzialę drugim ,,Cierpienie jako crux frlozofii i wiary''' Pan Z. Bajda
zarysowuje konfrontację między homo rątionąlis a homo patiens. Homo
rationąlis Podejmuje, próbę racjonalizacji cierpienia albo $rr", przyjęcie
postawy apatii, .rryli pogodzenia się z lośem albo pir* wskazanie
nieuchronnoŚci cierPienia jako konsekwencji ontycznej ułomności natury
ludzkiej. Jednocześnie w rozdziale arugim Autor- podejmuje próbi
Przedstawienia cierpienia jako zwątpienia * ob..ność Boga i Jego opiekę naj
człowiekiem, co .jest szczególnie Wrażanę poprzez 

-podnoszony 
zarzut

milczenia Boga i Jego braku reakcji na tu-aztie cierpienie. Typowym
PrzYkładem zmagań Z cierpieniem i Bogiem pozostaje bohater-Śturógo
Testamęntu * Hiob.

Natomiast w rozdziale trzecim ,,Drogi transcęndencji cierpienia,, Autor
szkicuje Podstawowe wyzwania, które stoją przed ro"u.n*ń i wiaią przyjmując
zaPunkt wYjŚcia transcęndentny wymiar osoby ludzkiej. Sięgając aoiogót.rupii
Viktora Frankla Doktorant ukazuje osobę nie tylko jakó byi;iólesny, u|, prrćd,
wszYstkim jako bYt duchowy ukierunkowany nu *u.tości i poszukiwanie sensu
ŻYcia. Dzięki odniesieniu do wartości ludzkie cierpienie zyskuje inny wymiar _
staje się miarą dojrzałości osoby, a dzięki miłosierd ziu daje mozliwość
dostrzęŻęnia cierpienia innych ludzi. Nalezy uznaó, iz podkreślenie przezpana
Z.Bądę wsPÓlnotowego wymiaru cierpienia jest niezw}kle wazne w kontekście
sPołeczeństwa Ponowoczęsnego, które jest zdominow anę przez indywidu alizm,
egocentryzm cZY egoizm. W ostatniej części trzeciego rozdziału Autor
Podejmuje Próbę pogłębionej refleksji nad religijnym ńymiarem cierpienia
poszukując ukazywanych przęz religię, w tym przede wszystkim
chrzeŚcijaństwo, prob wyjaśniania reiacji Boga i człowieka jak równiez
ujawniającego się cierpienia. Doktorantkończy tizęci rozdział odniesieniem do
e s chato l ogi czne go wyj aśni en ia zagadni eni a c i erp i eni a.

Poszukiwanie wielowymiarowego spojrzenia na cierpienie zarówno z
PersPektYwY filozofii jak i teologii staje się obecnie niezwykle ważnym
wYzwaniem, gdYż większośc \udzi, zwłaszęza młodego pokolenia, wyrasta w
Przekonaniu o prawie do radości i szczęścia nawęt liosŹtern innych iudzi, co
znajduje coraz częściej swój wymiar nię tylko w hasłach zamies zczanych na
Portalach społecznościowych, ale takżę w ulicznych manifesiacjach
Pociągających coraz młodsze osoby. Kwęstię gwałtownego ataku na drugiego
człowieka, zwłaszcza słabego, bezbronnego, chorego, były znane w Polsceiyńo
PoPrzęZ działania totalitamych systemów nazizmu i komunizmu. Dzisiaj stają
się hasłem roszczeniowych grup ludzi domagających się swoich pru*',
Pogwałceniem praw innych, a przede wszystkim zadaniem bólu, cierpiónia lub

/,ą
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wręcz Zniszazęnia drugiej osoby: aborcja, eutanazja. Współczęsne zagrożenie
godności człowięka, w tym człowięka słabego, .hor.go, cierpiącego, wręcz
Zmusza do Podejmowania róznorodnych działań, * tym takżę badań
naukowych, którę naświetlą niniejsze zagadnienie.IJznając otecność i realność
cierPienia oruz Potrzebę troski nad człowiekiem cierpią.I^ konieczne staje się
Poszukiwanie nadzięi i rzucanie nowego światła na Źla*isto cierpienia, ,i,, ,
drugiej strony róznorodne próby jego wyjaśnienia zawsze będą niepełne.

Trzeba zgodzic się z prezentowanym przęz Doktorarrtu"p.róknn aniem, iż
dla wielu współczesnych ludzi Bóg albo nie istnieje albo nie jest miłością albojest pozbawiony. wszechmocy, skoro w święcie występuje tak duzo
niezawinionego cierpienia. Zło a cierpienie _ jedno , ,or*iąŹań przypisuje
odPowiedzialnoŚć za zła ludzkiej wolności czy teżwolności stworzeniu.-b*§ą
odPowiedzią, często spotykaną w pismach wierzących, jest ta, która mówi, ze
cierPienie jest konieaznym warunkięm moralnego doskónalenia się człowieka.
Trzęcia odPowiedŹ , udział w cierpieniu i odkupieniu ludzi przęz Jezusa
Chrystusa, w którym dokonuje się ,,przedziwna wymi ana", pr.", ktorą Bóg
Przemienia od wewnątrz człowieka i cały ludzki świat, a człowiek 

"ÓwszYstkim, aZYm jest i co jako człowiek posiada, uczestnic zy w wewnętrznym
zYciu Boga. JeŚli tak, to nie matęraz człowieka, miejsca ani g.odziny w świecie i
w miejscu Świata, które nie byłyby na swój sposób w takim diaiogu Boga z
ludzkoŚcią włączone i to właśnie przez Jezusa Chrystusa. Nic, co azie;e się
w Świecie, nie dzieje się bez Niego. Jezus Chrystus - ptzęz swoje dobrowohó
unizenie, cierpienie i śmierć - przęzv\ryciężył zło świata oraz całe ,,piekło"
uPadłej egzystencji ludzkiej: ludzkie umieranie, oddzielenie, roŹdarcie,
znięwolęnie,, niepokój, wszelkię formy cierpienia. Stał się do nas podobny
we wSZYStkim oprócz grzechu, chcąc, aby nasze ,,piekło", na§z smutek i nasze
cielpienie napełniły się światłem. On chce to uczynic,jeśli tylko ludzka wolność
pozwoli się ku Niemu przyeiągnąc.

Nalezy wskazać, iZ Pan Z. Bajdaprawidłow o rozpoazyna od kontekstu, aby
następnie stopniowo prezentowaĆ poszęzególne elementy. Bez przedstawienia
głównych założeń ponowoczesności nie byłby w stanie później przedstawić
odniesienia do osoby cierpiącej. Sama treść rozprawy doktorskiej jest
przygotowana poprawnie, Autor z jednej strony umozliwia czytelnikowi lepsze
Poznanie wyzwań ponowoazesności, a z drugiej wnika w rzeczywistośó
człowieka cierpiącego w perspektywie fiozoficznej i częściowo teologicznej.
Mozę nieco brakuje przynajmniej krótkiego wskazania na perspektywę
pedagogiczną jako przygotowanie obecnego młodego pokolenia ni. iytto ao
życia w stylu mitycznego Midasa, ale równiez biblijnego Hioba, zwłaszcza że
współczesna kulturaraczej prowadzi dzieci i młodziez ku ciągłemu posiadaniu i
konsumowaniu a w mniejszym stopniu (|eśli w ogóle) podejmuje kwestie bólu,
cierpienia, beztadności, osłabienia. W daleko idących hasłach ponowoczesności
pobrzmiewa raczej motto ,,będziecie jako bogowie" niż wspomnienie
cierpiącego Chrystusa, 

/l lwllll
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Mozna vznaÓ, iż prryjęta struktura jak i treść rozpraw doktorskiej została
PrzYgotowana PoPrawnie, zgodnie z przyjęty mi założeniami tworzenia iorpru*
naukowYch w dziedzinie nauk humanistycznych. LJważam, iz po wprowadŻeniu
korekt; praca winna zostaó opublikowana drukiem.

Aspekty m etodologiczne

OPracowuj ąc recenzję niniejszej rozprawy doktorskiej na1eży także zwtocic
uwagę na łvYmiar formalny pracy. Dysertacj aPana Z. Bajdy liczy 346 stron i w
tYm zakresie spełnia wymagania stawiane pracom dokioiski.. pru.. zostńa
przygotowana dość poprawnym językiem, zróżnicowanym pojęciowo, a
jednoczeŚnie czytelnym oraz przejrzystym, choć w tekścię *ystópuj ą również
fragmentY napisane językiem popularnym, przypominające feliótony. ,,J"dny^,
tYch aspektów, lrOry charakteryzuje sferę religii i wiary jest odwółanię się do
PozaracjonalnYch źródęł wiedzy" (s, 159). ,,...tradycyjnie pojmowan. ,*iigiu
przeżywa powazny kryzys,..." (159). Co to znaczy ,,tradycyjnie pojmo*unu
religia"? CzY chodzi o pobozność ludową, czy w znaczęniu iństytuc;Ónalnym,
czy też chodzi o akceptację założeń religii?

Warto dodaĆ, że zarówno interpretacje cudzych poglądów, wskazania
argumentów, jak równiez osobiste wywody Autor prowadzi w sposób
zrozumiŃY i doŚĆ konsekwentny, chociń występują równiez przejścia z jednej
zainicjowanej myśli do drugiej bez wystarczającego powiązaŃa. OczywiŚcię w
PracY Z dziedziny nauk humanistycznych, w ktorej Doktorant korzysta z
materiałów Źrodłowych z rożnych dyscyplin mogą wystąpić pewne trudności
związane Ź ujednolicęniem stylu i języka przekizu. Śtąó p.i.d ostatec znym
oPublikowaniem praay drukiem byłoby dobrzę dokonać ujednolicenia stylu
zapisu, co ułatwi lekturę przyszłemu czytelnikowi.

We wstępię do rozprary doktorskiej Pan Z. Bajda wskazuje , iż będzie w
niej korzystać z dwóch metod: analitycznej i syntetycznej (Por. s. 10).
Oczywiście trudno przygotować jakąkolwiek rozprawę naukową bęz
zastosowania tych mętod. Jednak, jak wskazuje sam Autor, pierwszym etapem
PnZY pisaniu niniejszej dysertacji była kwerenda biblioteczna, zŃęm
zgtomadzony dzięki niej materiĄ musiał Doktorant poddać pogłębionej
analizie, zatęm stosował także metodę krytycznej analizy źrodęł.

Warto doceniĆ przygotowanąprzęz Pana Z.Bajdę bogatą bibliografi ę (Zob.
SS. 306,346) zawierającą literaturę podstawową i pomocniczą, zarówno w
jęzYku polskim jak i angielskim. Jednak wydaje się, iz dla lepszej przejrzystości
zapisu byłoby dobrzę dokonać podziału bibliografii.

Wykaz skrótów został równiez dobrzę przygotowany, choć spotyka się w
pracy skrót (Np. DEC s. l80, przyp. 664), ktory nie został w nim
zamięszęzony. Natomiast opublikowany w pracy spis treści nie jest pełny -
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brakuje rv nim zamieszęzęnia wszystkich elementów składowych pracy, jak:
Skroty, Wstęp, Zakońęzęnie, Ribliografia, jak i oclniesienia do podania stron.

Mozna jednak uznaó, że poza wskaząnymi zagadnieniami i drobnymi
błędami edytorskimi strona formalna rozprawy cloktorskiej, a szczególnie jęryk,
w którym zostńa przygotowana, mQżna uznaó za prawidłową. Recenzowana
praca jest przykładem poclejmowanych poszukiwań i wysiłk,u intelektualnego
Autora. Liczba podjętych w rozprawie problemów imponuje zarówno swoją
rozciąglością jak i przenikliwością. Natomiast podkreślone krytyczne sugestie
naleĘ przyjąć jako troskę o jakość prac opracowanych w [Jniwersytecie
Rzęszowskim.

Pytania do Doktoranta

1. Ludzie od dawna szukali rozstrzygnięcia problemu cierpienia odwołując
się do filozofii, religii, medycyny. Do jakich źródeł nalezałoby się odwołać w
dobię ponowoczęsności w kontękście narastającej pandemii Covid-l9, aby
niosły onę nadzieję wspołczesnemu człowiękowi.

2. Odwołując się do mało precyzyjnego przedstawięnia ptzez Doktoranta
celów badawczych w recenzowanej pracy doktorskiej proszę o wskazanie
innych cęlów badawczych dopełniających badania naukowe podjęte w niniejszej
dysertacji.

Wniosek

Recenzowana dysertacja Pana Zbigniewa Bajdy, podejmująca wszechstronną
prezentację człowieka cierpiącego w ponowoczesnej rzeczywistości, vkazująca
podstawowę źłódła sprzyjającę odrzuceniu cierpienia jako aktualnej wartości, a
takżę referująca zrożnięowane ujęcia cierpienia zarówno w filozofii, teologii jak
i innych naukach, możę w duzym stopniu wzmocnić dotychczasowe badania
nad krytyczną analizą ponowoczesności oraz poszukiwanie adekwatnych
odpowiedzi. Omawiana praca doktorska przygotowana przęz Pana Zbigniewa
Bajdę jest potwierdzęniem nabycia przęz niego pogłębionej wiedzy oraz
umiejętności podejmowania samodzielnych poszukiwań naukowych,
krytycznego myślenia, argumentowania oraz pręzentowania swoich osiągnięć w
formie ptaay doktorskiej, co wskazuje na kwalifikacje do uzyskania stopnia

naukowego doktora w dyscyplinie filozofia w dziędzinie nauk
humanisty cznych. Moim zdaniem, pomimo drobnych błędów, przedstawiona
przez Pana Zbigniewa Bajdę dysertacja spełnia wymagania stawianę pracom

doktorskim, dlatego wnoszę o dopuszczenie Pana Zbigniewa Bajdę do dalszych

etapów przewodu doktorskiego.
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