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Świętość jest konstytutywnym elementem rozwoju człowieka. Znajduje ona swoje

podstawy i

zwieńczenie

wzywa: „Mów do
święty,

w zjednoczeniu z Bogiem, który o

całej społeczności

(Kpł

Pan, Bóg wasz!"

Izraelitów i powiedz im:

19, 2).

Sięgając

objawiając się człowiekowi

Bądźcie świętymi,

do klasyków

złotego

bo Ja jestem

wieku mistyki

hiszpańskiej, znajdujemy bardzo jednoznaczne określenie istoty tejże świętości. Św. Jan od
Krzyża

w

Pieśni

duchowej (27, 5) stwierdza,

iż

jest ona:

„„.tajemną mądrością,

która udziela

się duszy przez miłość, której sprawcą jest Duch Święty". Definiując zaś naturę zjednoczenia
określa, że

było

polega: „ ... na tak całkowitym wtopieniu woli duszy w wolę

w niej nic przeciwnego woli

stanowiły

jedno z

wolitywnego

wolą Bożą"

podkreśla

zachwycenie, ani

Bożej,

(Droga na

również

uśpienie

ale

św.

żeby

Górę

we wszystkim i

Bożą,

by nie tylko nie

całkowicie

poruszenia jej

Karmel 1.11.2). Ten charakter zjednoczenia

Teresa z Avila

duchowe. Sama tylko wola tu

stwierdzając:
działa

„Nie jest to ani

i sama nie

wiedząc,

w jaki

sposób pojmana, zezwala tylko na to, aby Bóg ją wziął w niewolę" (Życie 14, 2).
Nie bez znaczenia dla
klasyków,

ponieważ

św.

tematu przez P.

Kuśmidera pozostają

odniesienia do

przedmiotem badawczym dysertacji doktorskiej jest wybitna

Brata Alberta, bardzo
zaznacza Autor,

podjętego

znacząca

Jak od

dla niego (s. 113). Wiemy,

dla

Kościoła

Krzyża był

że postać św.

powszechnego a

także Kościoła

postać św.

w Polsce. Jak

niekwestionowanym mistrzem rozwoju duchowego
Alberta i jego rozwój duchowy był

inspiracją

dla św.
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Jana

Pawła

pozostawił

II i

można powiedzieć, że

„niezatarte

znamię"

(Brat naszego Boga). Fakt ten

Mszy

św.

słów

Jezusa Chrystusa (J 15, 13)

Rafała

Błoniach

beatyfikacyjnej jego osoby 22.06.1983 na

najuboższym

i

twórczości,

zarówno w jego

mówił:

społecznie upośledzonym"

„Brat Albert

przypomniał

on sam w czasie
Nawiązując

w Krakowie.

oddał

życie

swe

(Homilia w czasie Mszy

duchowości

teologii i

św.

do

posłudze

w

beatyfikacyjnej o.

Kalinowskiego i Brata Alberta - Adama Chmielowskiego, Kraków 22.06.1983).
Należy zauważyć , że

dorobek duchowy

rozległym

bardzo bogatym i

św.

Alberta

ciągle

pozostaje aktualnym,

polem naukowo-badawczym dla wielu dziedzin nauk
Założyciel

teologicznym oraz poza teologicznych. W sposób jednak szczególny, ten

Zgromadzenia Braci Albertynów dla posługi wobec ubogich, pozostaje inspiratorem dla pracy
polską duchowością

badawczej nad
bł.

H.

Koźmiński

charakteru
te

czy

też

Właśnie

Jański.

B.

społeczno-socjalnego

dzieła należy patrzeć

taki aspekt

najbardziej

Jego

jako na owoc

stał się

duchowość

działalności

dojrzałości

nie wolno

Byłoby

lub humanitarnego.

to

ograniczyć

jedynie do

zawężające ujęcie.
życia

duchowej i bogatego

Raczej na

duchowego.

przedmiotem pracy badawczej Autora dysertacji i jest on jak

słuszny, właściwy

uwzględnia

XIX w., wraz z takimi postaciami jak bł. E. Bojanowski,

oraz aktualny. Ten sposób postawienia problemu, który

polskiego

świętego

okresu pracy pozytywistycznej i na tym

fundamencie próba nakreślenia jej recepcji wobec bezdomnych, nie tyle aktualizuje
Alberta, ale bardziej wskazuje na to,
że

uległa

sytuacja w Polsce

bezdomności

ale je

stwierdzić, że

Paweł

odsłoniła

że

ona nigdy nie

tyle i nie tylko

dziś

skuteczność

i

wręcz

mamy do czynienia z jej

nowa

usunęła

pomocy, ale

zdolność

bycia
był

natężeniem

wyzwania

(s. 4).

której przejawem

bliźnim

dla

będzie

Homilia podczas Mszy

św.

Jan
nie

cierpiącego człowieka,

odczuwany jako poniżająca jałmużna,

braterskiej wspólnoty dóbr" (Novo Millenia Ineunte 13;

świadkami miłosierdzia,

Można

Prawdę tę przypomniał św.

«wyobraźnia miłosierdzia»,

solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie
świadectwo

na aktualności. Autor stwierdza,

diametralnej zmianie po 1989 r. Nie

jest to probierz stanu duchowego katolików.

II: „Potrzebna jest

ale jako

straciła

myśl św.

beatyfikacyjnej,

Błonia

Bądźmy

krakowskie. 18

sierpnia 2002).
Praca od strony metodologicznej. Na
treści, wstęp,

trzy merytoryczne

całość

pracy

rozdziały, zakończenie

składa się:

oraz bibliografia.

strony wydruku komputerowego. Lektura oraz analiza pracy pokazuje,
byłoby

umieszczenie także wykazu skrótów.

karta

Pojawiają się

one w

że

tytułowa,

Łącznie

spis

liczy 322

niezwykle pomocne

tekście,

bibliografii czy też
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w przypisach ale nie

posiadają

konkretnego zestawienia. Od strony metodologicznej

układ

pracy jest bardzo poprawny.
Wstęp

bardzo szeroko wprowadza i uzasadnia

podjęcie

kontekst kulturowy, teologiczny oraz eklezjalny a

także

socjologiczny. Autor bardzo
źródła

klarownie prezentuje przestrzenie badawcze, które podejmuje,
Zdaniem recenzenta, nie

należy jednak

we

wstępnie prowadzić już

a

także metodę

odwołuje się

przypisy.
rozdział

Pierwszy
duchowości św.

chronologii

należy

potraktować

życia

świętego .

i rozwoju

na

Autor bardzo

kształtowanie się

znaczenie domu rodzinnego, a

następnie

jako ten, który wskazuje na podstawy

Alberta. Posiada on charakter wybitnie biograficzny. Jego

posiadały bezpośredni wpływ
zostało

(s. 10).

bardzo konkretnych analiz.

Wstęp, który prezentuje Autor jest regularnym tekstem analitycznym, w którym
stosując

Nakreśla

takiego problemu.

także

wyraźnie

układ

akcentuje te momenty, które

jego sylwetki duchowej.

wczesne lata

wynika z

dziecięce

i

Podkreślone

młodzieńcze

(s. 15-32),

wydarzenia patriotyczne, akademickie w Monachium oraz powrót do kraju (s. 32-

82). Kolejny paragraf dotyczy wybitnie
Autor wykazuje

źródła duchowości św.

szczególne znaczenie

św.

tekstu wynika (s. 109),
zaskakujące

zmagań

jest to,

że

duchowych (83-108). Na tym fundamencie

Alberta.

Uwzględniając

Franciszka (s. 111-112) oraz

św.

Jana od

że również istotną postacią był św.

Autor nie

wyodrębnił

tego, w wielu miejscach zaznacza,

że

nowicjatu w Towarzystwie Jezusowym.

tego

wpływu

oprócz

wielość podkreśla

Krzyża

Wincenty

(s. 113-115). Z

a Paulo.

bezpośredni.

w sposób

nie bez znaczenia
Właściwie

ich

pozostał wpływ

nakreślenia

Nieco
Oprócz

przerwanego

tego faktu niewiele

mamy akcentów.
Drugi

rozdział poświęcił

Oczywiście

Alberta.

one

Autor analizie elementów charakterystycznych dla

wynikają

z

rozdziału

pierwszego czyli

uwarunkowań

św.

życia

duchowego. Autor akcentuje jako pierwszy element „zawierzenie" Bogu, Jezusowi i Matce
Bożej

(s. 116-132). Z

pytanie: Jaka jest

różnica

Chrystusowi i Matce
wyraźnego
Również

pewnością

w

Bożej?

jest to bardzo charakterystyczne do

duchowości

Recenzent

św.

świętego.

Ale powstaje

Alberta w postawie zawierzenia Bogu,

uważa, że

w podstawach

duchowości

brakuje

zaznaczenia podstaw chrystocentrycznych, pneumatologicznych i eklezjalnych.

pewnym mankamentem pozostaje brak podstaw sakramentalnych, które, jak wiemy

w życiu

świętego odgrywały

ogromne znaczenie a także znaczenie modlitwy, jej istoty, form i

sposobu

przekształcania człowieka. Właśnie

to

są źródła

i, zdaniem recenzenta powinny

się

znaleźć w drugim paragrafie. Śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości są natomiast owocem
kształtowania się

charyzmatu zakonnego, o którym Autor mówi w 2.4. Powstanie wspólnot
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albertyńskich

a

także

życia

ich sposób

wynika z charyzmatycznego
zewnętrznym"

Chrystusa i nie pozostaje jedynie „przejawem
jednocześnie

naśladowania

(s. 192). Do tych podstaw a

należy zaliczyć miłość bliźniego

owoców zjednoczenia z Chrystusem

Jezusa

(s. 156-

192).
Analiza pod
że

rozdziałem,

centralnym

zatytułowany:

względem

metodologicznym zaprezentowanej dysertacji wskazuje na to,

który

posługi

Recepcja

rozwiązuje

problem postawiony w tytule jest trzeci

rozdziału

jest bardzo jasny i logiczny. Przede wszystkim Autor

przyczyny

współczesnej bezdomności.

wyraźnego wyodrębnienia
człowieka
właśnie

Dla recenzenta pozostaje

charakter i

trochę niejasną kwestią

albertyńskiego konieczności

z modelu

podkreśla

tego

bark

nakarmienia i zadbania o

a następnie praca nad jego nawróceniem i formacją. Z lektury dysertacji wynika, że
był

taki

używanie

Układ

bezdomnym w czasach obecnych (s. 218).

św.

sposób traktowania przez

przez Autora zamiennie

116). Czy zdaniem Autora

są

pojęć

Alberta. Jeszcze

jedną wątpliwość

budzi

„osoba bezdomna" oraz „osoba wykluczona" (s.

one synonimiczne, czy

też należy używać

ich w

określonym

kontekście?

Zakończenie ,

które jest podsumowaniem wyników badawczych i
'

konkretnych perspektyw rozwoju naukowo-badawczego w tym
powtórzeń

biograficznych. Autor

zdaniem

recenzenta

franciszkańskich,

bardzo

dość

konkretne

są źródła

wypunktowanie

podział

św.

że

czy

należałoby zastąpić

jest to,

że

Pawła

Il. Wiemy doskonale,

dość

minimalistycznie

Należy również stosować

314). Bardzo cennym i

przedmiotu

że był

najnowsze

używanie

źródeł

wyjścia

a zarazem
część

do publikacji recenzenta: Od duszy

dotyczący

potraktował

Warto jednak

określeniem.

znaczenie

on pod jego bardzo
tłumaczenia

opracowań

św.

Nieco

i

bogata i

zaskakujące
św.

Kościoła

uwzględnienie

jednocześnie

pamiętać, że słowniki

Jana

głębokim wpływem.

i wydania dokumentów
dość

określenia

Brata w teologii

wyraźnym

dorobkiem jest

zupełnie

jest

w prezentowaniu bibliografii

nieco zgrabniejszym

jednocześnie znaczącym

badań.

dotarł

materiał

przedmiotu oraz literatury pomocniczej. Jest ona

zaliczane do

elementów

Brata Alberta, „Collectanea Theologica" 84(2014) nr 1, s. 109-

wystarczający. Należy się zastanowić

(s. 312) nie

jest właściwy. Punktem

Autor nie

122. Nie mniej jednak zaprezentowany

podjętego

akcentów

byłoby,

zaprezentowane przez Autora w sposób bogaty. Kolejna

artysty do artyzmu ducha

Autor

zawierać

sanjuanistycznych, jezuickich i wicentyńskich.

bibliografii to opracowania. Szkoda,

„Taż"

nie musi

dobrze prezentuje wyniki swojej pracy. Cenne

Bibliografia jest bardzo dobra i jej
fundamentem

względzie ,

nakreśleniem

(KK, s.

literatury

adekwatna do

i encyklopedie nie

są

naukowych.
4

Poddając

Praca od strony merytorycznej.
należy podkreślić,

analizie

istotną rolę praktyczną

jej bardzo

i

zaznaczyć, że

wyzwanie o charakterze naukowo-badawczym. Sama osoba
opracowań

licznych

względzie

w tym

naukowych a

Kościoła

Pawła

II,

Stanisława

Wyczółkowskiego ,

stały się

bardzo

a

następnie

znaczącym

duchowość

także św.

Witkiewicza, Józefa

stał się

godność wynikającą

którego

Błoniach,

podkreślić choćby

oparta na

Wincentym

ołtarze

Bożego ,
św.

wydarzeniem dla

głęboki

patriota,

Chełmońskiego,

Kościoła

człowiek

a Paulo

nic nie

Krzyża, św.

straciła

dorobek

22 czerwca

na

w Polsce oraz

niezwykle

wrażliwy,

Aleksandra Gierymskiego i Leona

który w nich jest. To

Janie od

poważne

12 listopada 1989 kanonizacja w Rzymie

przyjacielem najbiedniejszych z biednych,

z obrazu

Kuśmidera,

doczekała się

Brata Alberta

publicystycznych. Warto

powszechnego. Ten artysta, malarz,

przyjaciel

św.

P.

jest to bardzo

ks. prof. J. Machniaka. Wyniesienie Brata Alberta na

1983 roku na krakowskich
przez Jana

także

pracę doktorką

człowiek

Praca P.

ich

organicznej pracy,

Ignacym z Loyoli,

aktualności.

odkrywając

św.

Franciszku a

Kuśmidera

dotyka

bardzo newralgicznego punktu, którym jest odzyskiwanie dla Jezusa Chrystusa ludzi, którzy
odsunęli się

albo sami

na margines

zagadnienie, które nie ogranicza
sięga

bezdomnych ale
wartościowa

bardzo

w pod

zbieżnej

podstaw

się

życia

albo zostali

odsunięci.

Podejmuje ona cenne

i nie zamyka w wymiarze socjalnej troski o ubogich oraz

wychodząc

względem nakreślenia

poza ramy humanitaryzmu. Jest ona także bardzo
specyficznej radykalnej

duchowości albertyńskiej ,

franciszkańską prostotą, jezuicką dyscypliną

z sanjuanistycznym „nada'',

oraz

wincentyńską miłością bliźniego.

Pierwszy
duchowy

św.

środowiska

stwierdza,
wpływ

Autor

rozdział

prezentuje

analizę

uwarunkowań,

które

wpłynęły

Alberta. Jak bardzo trafnie wskazuje Autor, konieczne jest

uwzględnienie

rodzinnego, które posiada charakter arystokratyczny (s. 16), ale za

że

to „stary szlachecki ród" (s. 17).

matki Józefy na wychowanie

używa

niewątpliwie

przypuszczenia,
prawda. W

całej

że

to

św.

Również

dyskusyjne. Takie

Alberta (s. 17), klimat domu, praktyki religijne.

wpłynęło

na

późniejszą postawę świętego

pracy mamy do czynienia z kilkoma takimi

założenia muszą mieć

solidne podstawy a

później

Bardzo cenna z punktu biograficznego jest analiza chrztu i pewnych
pojawiły się.

Autor stara

interesujący

jest

się

je

rozstrzygnąć

wątek dotyczący

chwilkę

bardzo sugestywne jest wskazanie na

(s. 18). Jest to

założeniami

lekkim moralizatorstwem (np. s. 27, 30, 33, 48, 53 , 56, 57, 71 , 79, 118), które

Równie

na rozwój

co zdecydowanie podnosi

chrztu

św.

czy też

mogą być

konkretne dowody.
rozbieżności ,

wartość

które

pracy (s. 22).

oraz ubrania w habit (s. 26). Kolejne

paragrafy do bardzo drobiazgowa analiza pobytu w Petersburgu,

następnie udziału

w
5

związanych

powstaniu styczniowym, utraty nogi i
zapoczątkowały

transformację

w nim

z tym

wewnętrzną.

doświadczeń,

Kolejny etap dotyczy fascynacji

malarstwem, studiów w Monachium. Autor w tej analizie niestety
się

albo sugestii, np. s. 63 stwierdza: „Zainteresowanie
również oznaką

religijnym jest

na Bernarda od Matki

Bożej.

Ale czym innym jest pragnienie

coraz

głębszym

ten etap

odsłanianiem

mamy do czynienia z bardzo bogatym
również

Alberta, jak

środowiska,

doświadczenie,

którym

epizod. Bardzo

interesującym

cygaro (s.89). Ale

charakterze duchowym, które sugeruje
90). Na to

doświadczenia

iż

życia

-

działalność

nowy styl

życia

podkreśla

(s. 112) i

św.

znaczenie i

Wincentym

pewne rzeczowe

potknięcie

duchowość pallotyńską.

Ostatecznie
zaprezentował

w

problemem

(s. 84). Bolesne

moment

kończy

z nowicjatu

jak

była osobowość

ten

również

i zapalone

doświadczeniem

wartości miłosierdzia

właściwego
pozwolił

tercjarska o charakterze

mu

(s. 95-96).

rozeznawania natury
odkrywać

sukcesywnie

franciszkańskim,

wyłania się

o

mistyczne „nocy ducha" (s.

jak

w jego osobie,

słusznie

życiu

dołącza analizę źródeł duchowości. Zaznaczając że

a Paulo

Franciszkiem (s.111)

św.

Janem od

(s. 109). W przypadku tego ostatniego
Mówiąc

Autora pracy.

Jest to pomyłka ze

należy stwierdzić, że

św.

o

św.

Wincentym

świętego

i

ich

Krzyża

mamy

a Paulo przypisuje mu

Wincentym Pallottim.

w tej

części

pracy Autor w sposób bardzo dobry

przyszłego świętego.

Wielokrotnie

jego postawy zachowania i decyzje. Wydaje

się, że

także

nie do

poprawne, nie mniej jednak Autor w ten sposób zwraca uwagę na uświęcające
także dynamikę

z

jednoznaczna interpretacja przez

doświadczenie

i odczytanie

fascynację św.

portret biograficzny

oceniał

związany

zakonnego (s. 103). Do tego antropologicznego i teologicznego

wymiaru rozwoju duchowego Autor
jest wiele,

usunięcie

się też dość

Autor dysertacji (s. 100). Ostatecznie

posługiwaniu

a czym innym jest

doświadczenie załamania,

kontekście

decydujący

przebywał

piamy do czynienia z

wejście

cenna w

mistycznego. Ten

nowy charyzmat

obecnej

znajduje

wskazywałoby doświadczenie łaski

Ta analiza jest niezwykle

zauważa

psychiczne oraz

A. Szczeklika,

względzie

motywów tej decyzji zarówno u samego

doprowadziły. Być może

także

w tym

do Towarzystwa Jezusowego. W pracy

zagadnieniem jest samo

należy zauważyć, że

K. Michalskiego a

doskonałości

w którym dotychczas

było załamanie

przyczyny, które do tego

Powołuje się

wiary. Jak bardzo starannie prezentuje Autor,

wstąpieniu

decyzji o

skrótów myślowych

Kolejny etap to pobyt w Warszawie

doświadczenie

wchodzeniem w

kończy się podjęciem

mistyką.

używa

Chmielowskiego malarstwem

jego zaintrygowania mistyką".

skonkretyzowane zainteresowanie

niewątpliwie

które

z perspektywy
końca

jest to

okoliczności

a

jego rozwoju duchowego.
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W kolejnej czyli drugiej
charakterystycznych elementów
duchowości

części

dysertacji mamy do czynienia z

duchowości św.

zarazem kluczowy element, na którym opiera
pewnym sensie
Bożej,

treść

rzeczywiście

od której

Właśnie

kontekście

w tym

podkreśleniem

potwierdza taką

także

się cała

konstrukcja

koncepcję skupiając uwagę
uzależnił

wszystko

Eucharystii (s. 120). Warto jednak
źródła

i

postawić

Nawiązując

uwypuklić różnicę zachodzącą pomiędzy
się

Chrystusowi i Maryi. Staje

na zagadnieniu
jej

Brata. W

Opatrzności

powierzył

(s. 118).

to konieczne w

kontekście

możliwe

pytanie czy

środka świętości.

wymiaru praktycznego zawierzenia.

bardzo jasno

jest to podstawowy i

duchowości św.

całkowicie się

i

swoją analizę

Autor umieszcza znaczenie sakramentów ze szczególnym

umiejscowienie sakramentów jako
podkreślenie

Alberta. Autor rozpoczyna

należy rozumieć, że

od zawierzenia (s. 117). Przez to

próbą nakreślenia

jest

także

W analizie mamy

należy

do pewnego postulatu

zawierzeniem Bogu, Jezusowi
rozróżnienia. Również

takiego

mamy to do czynienia przede wszystkim z wymiarem praktycznym brakuje natomiast analizy
teologicznej. W

całym

niezrozumiałe są

bogactwie

Maryi„.; „ Jest jeszcze jedna bardzo
wnoszą

w

samą analizę

byłoby

pewne dyskusje, które

pewnością

także

ten zabieg

a

ważna

sprawa„ „., s. 131 ), które

jednocześnie powodują

'

nadałby

posiadają

wtrącenia

pewne

charakter poboczny

przenieść

byłoby potraktować

Przed Soborem

następującego

zaszeregowania:

życia św.

potknięcie.

Autor rozpoczyna

współdziałanie

ślubów

zakonnych w
II teologia

posłuszeństwo,

Alberta, jest to w
numerację

pełni

od 1. a

kolejności:
życia

ubóstwo

ubóstwo,

czystość

względzie

ubóstwa i

pewna

wynikający

w

zatytułowanie

2.4.

na

posłuszeństwo

biorąc

dokonywała

uwagę

pod

uzasadnione. Na stronie 150 jest lekkie
następnie

nie ma jej kontynuacji. Na tle rad
także istotę każdego

z miłości Chrystusa i bliźniego. Autor kieruje

chronologią życia podkreślając

bezdomności wpłynęło

został podjęty

ale

z Bogiem

ze

na ich komunijny charakter wobec Jezusa Chrystusa. Kolejny paragraf

dotyczy posługi wobec ubogich
w tym

lepiej

skupiają się

konsekrowanego

ewangelicznych bardzo klarownie eksponuje wymiar ascetyczny ale
ślubów, wskazując

Może

do przypisów. Z

ten problem oddzielnie. Kolejne paragrafy

Watykańskim

charyzmat

niewiele

pracy charakter jednolity. Autor umiejscawia w tym paragrafie

bardzo dobrym rozpracowaniu
czystość.

właściwie

rozbicie konstrukcji pracy.

elementy modlitwy. Jest ona wyrazem otwarcia człowieka na

ale może lepiej

(s. 129 - „Osoba

następnym

na

kształtowanie się

paragrafie. Recenzent

Kształtowanie się

w jaki sposób
charyzmatu

uważa, że

się

doświadczenie nędzy,
albertyńskiego,

o wiele zgrabniejsze

który

byłoby

i realizacja charyzmatu albertyńskiego.
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zostało już

Jak to

duchowości św.

przeniesieniem
przed

zaznaczone, trzeci
Alberta do

człowiekiem, chrześcijaninem

bezdomność

rozdział

konkluzją

jest

współczesnych

czasów i

słusznie

i katolikiem. Bardzo

się

formatorem zarówno dla

podejmują troskę

Kuśmider

jakie

stoją

zaznacza,

że

współ-bezdomnego,

człowiekiem potrzebującym,
również

jak

dla tych, którzy

o niego. Jest to swoisty paradoks, który bardzo dobrze

Powstające

dysertacji.

P.

wyzwań,

wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami jest wyzwaniem dla pracy

charytatywnej (s. 219). Przede wszystkim mamy do czynienia z
który staje

dwóch poprzednich i

schroniska,

towarzystwa,

charyzmatyczna posługa albertynów i albertynek

są

fundacje

ale

odsłania się

przede

w

wszystkim

miejscami odkrywania piękna

człowieka

(s. 221). Niestety Autor w kilku miejscach zmienia trochę ton przechodząc z analizy do opisu
(np. s. 23, 38, 108, 222, 289). Stoi to w
Paragraf 3.1.2. bardzo
teoretycznym, jak
uchwycić

właściwych

relacji

życia

metodą zasygnalizowaną

zaprezentować.

wewnątrz

Z

wielką fachowością

seksualnego,

dofycząca

'

się także

odnosi

wspólnot, które same dla siebie

mają stawać się

w

do budowania
terapeutyczne

itp. w konfrontacji z

posłudze.

Autor

właściwy

kładzie

właściwym

to

Bożego.

Fundamentem jest
względu

Z tego

także

życie

modlitwa,

zarówno w

rekreacji. Jak wskazuje Autor,

życiu

albertyna i albertynki, jak

wynikającej

idą

ze wspólnego przebywania,

one w parze z

również

apostolskich. Równie

doświadczeniem

wolontariuszy i samych

mu

potknięciem

a tym samym przywracania go

Kościołowi

Autora jest jednak używanie takiego zwrotu:

klimat pewnego rodzaju mistycyzmu" (s. 253). W towarzyszenie,
mieszkańców,

wpisana jest

głębokim doświadczeniem

bardzo

się myśl

Alberta. Jest to fenomen odzyskiwania człowieka dla Chrystusa, przywracania

świadomości tożsamości

273). Pewnym

Boga

mieszkańców

schronisk (s. 246). Na tej drodze jak zaznacza (s. 256-261) urzeczywistnia
założyciela św.

słowa

sakramentalne, poznawanie

się także rozwinięcia różnorodności działań

istotne znaczenie posiada budowanie wspólnoty
też

wolności

kaplica w takim domu posiada miejsce i charakter centralny (s. 242).

Rozwój duchowy domaga

pracy czy

odsłania

jednak nacisk na

fundament, którym jest rozwój religijny i duchowy oparty na poszanowaniu
człowieka.

właściwe

problemu alkoholizmu, narkomanii,

złodziejstwa, kłamstwa

podręcznikiem

niejako pewnym

wstępie.

Autora zarówno w wymiarze

obrazem antropologicznym oraz teologicznym. Praca w sposób bardzo
stając się

we

praktycznym w pracy z bezdomnymi. To pozwala mu

oraz formacyjne. Konieczna jest tu wiedza
deprawacji

z

wyraźnie odsłania ogromną fachowość

również

problem i

sprzeczności

głębokie

także

ostatnia

wszystkich

analizy ale wydaje

posługa,

zbytnio

społeczeństwu

(s.

„udało się stworzyć

zwłaszcza

wobec

stałych

która jak twierdzi Autor dysertacji jest

uczestniczących

się że

i

(s. 298). Ta

koncentrują się

część

pracy posiada

ona na wymiarze socjalnym
8

i humanitarnym. W niektórych momentach ginie zasadniczy jej charakter, który koncentruje
się

na duchowości.
Analizując rozprawę

Praca od strony formalnej.

kątem należy podkreślić, że podjął się

zagadnienia w oparciu o dostępne
całej

w

jego

różnorodności,

historycznego, teologicznego a
świadczy

To

zadani.a

źródła,

całościowego ujęcia

znajomości

warsztatu naukowo badawczego

z zakresu socjologii, antropologii, psychologii, terapii.

o bardzo dobrym przygotowaniu Doktoranta do pracy w zakresie

katolickiej, ze szczególnym
czytelny jasny,

dość

prezentacji, opisu,
Warto jednak

uwzględnieniem

procesu formacji.

Język

precyzyjny ale w kilku miejscach niestety Autor

niż

analizy co

zaznaczyć,

spowodowało odejście

że dość

interesująca

od

języka

każdego

podkreślić konsekwencję

uległ

pokusie bardziej

naukowo-teologicznego.

paragrafu w jego

i sukcesywnie wprowadza czytelnika w

duchowości

dysertacji jest bardzo

spójnie i kompletnie przedstawia

zagadnienia. Bardzo cenne jest podsumowanie
jest bardzo

ambitnego. Próba

pod tym

a także ocena współczesnego zjawiska bezdomności

wymagała
także

dość

Kuśmidera

mgr. lic. P.

głębię

całość podjętego
zakończeniu.

swojej

Praca

treści. Należy
chociaż

oraz dobry poziom stylistyczny oraz interpunkcyjny,

Doktorant nie ustrzegł się drobnych potknięć choćby w nagminnym braku akapitów w
rozpoczynających

się

paragrafach, czy

też

nie

dość

jasno

stwierdzeniach (s. 20, 49, 54, 56, 60, 63, 126, 132, 1960).
podniosłoby

ujednolicenie stosowania czasu. Generalnie

ale w niektórych momentach

następuje

stylistycznie

Niewątpliwie wartość

używany

przeskok do czasu

brzmiących

jest w pracy czas

teraźniejszego

czy

pracy

przeszły

przyszłego

.

(s.

20,29,31,32, 34, 35, 37,38,40,46A7, 50, 51, 52, 55, 56,58, 59,62,64, 67,68, 70, 75, 77,
78, 80, 81, 83, 85, 90, 92, 93, 96, 101, 103, 107, 120, 143, 157, 158, 161, 171, 206).
wielu miejscach mocno
że

jest

określenie św.

Albert czy też Brat Albert (zdarza się

kilka razy na jednej stronie; s. 125, 126, 132, ). Przypisy jednolite i stosowane bardzo

konsekwentnie. Jak już
też

nadużywane

w

cytaty

są dość

trzeba

mają

następującego

udowodnić ... ,

odrębny

wspomniane, niektóre kwestie, które

poboczne i nie

Zdaniem recenzenta,
stosowanie

zostało

wnoszą

swoje miejsce

znalazły się

w pracy, czy

wiele do merytorycznego wymiaru dysertacji.
właśnie

w przypisach. Nieco niejasne jest

schematu w przypisie: np. s. 19. Autor zapisuje J. Jordan,

dz. cyt.,

tamże,

podczas gdy

poprzedzający

przypis jest

Miłość

zupełnie

(por. s. 31, 39, 54, 72, 84, 89, 90, 100, 104, 133, 135, 139, 140, 141, 157, 158, 163,

165, 166, 167, 168, 177, 179, 184, 188, 189, 197,208,213,221,233,243,257,275,276,286,
287, 289). Autor

zastosował ciągłość

numeracji przypisów

całej

dysertacji.

Oczywiście

nie
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jest to

błąd. Należałoby się

ciągłości

w zakresie

Bez

potknięcia

wątpienia

duchowości

teologii

także

a

nie

wpływają

rozprawa jest

oddźwięk

bardzo dobry

zastanowić,

czy nie o wiele wygodniejsze jest stosowanie

rozdziału.

Wszystkie te
Kuśmidera.

jednak

pracy ze

w sposób

bezpośredni

niez~kle wartościowa

środowiskami

i

również

naukowo-badawczy, jak

nakreśla

bardzo konkretne

wartość

dysertacji P.

i cenna z punktu widzenia

osób bezdomnych. Posiada ona zatem

Odpowiada w sposób bardzo kompetentny na wyzwania
współczesną teologią

na

pragmatyczno-formacyjny.

pojawiające się

rozwiązania.

przed

Kościołem

i

Po dokonaniu odpowiednich

korekt rozprawa powinna zostać opublikowana drukiem.
Lektura rozprawy oraz jej analiza

skłaniają także

Recenzenta do postawienia

Doktorantowi następujących pytań:
1. Jaka powinna

jak również
działania

być odpowiedź Kościoła

wobec takich wyzwań jak bezdomność,

różnorodność współczesnych uzależnień,

aby nie

sprowadzić

jego

do poziomu socjalnego?

2. Jaka jest ocena Doktoranta momentu

„załamania" św.

Alberta w czasie

nowicjatu w Towarzystwie Jezusowym?
Bez wątpienia rozprawa doktorska mgr. lic. P.
systematyzująca.

dlatego
erudycję
spełnia

W swoich badaniach, Autor prezentuje

zasługuje

oraz

Kuśmidera

na

pełne

uznanie.

Biorąc

pod

ogólną wartość dzieła, końcowy

jest odkrywcza,

rzetelność, dogłębność

uwagę całokształt

rozprawy,

i

źródłowa

i

solidność

i

fachowość,

wniosek recenzji jest oczywisty: Rozprawa

wszystkie wymogi metodologiczne, merytoryczne i formalne, stawiane przed

dysertacją doktorską

i jej Autor w

przewodu doktorskiego.

Wnoszę

pełni zasługuje

zatem do Rady

na to, by

Wydziału

dopuścić

go do dalszych etapów

Teologicznego Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu o dalsze procedowanie w tym względzie.

Warszawa 25.10.2015

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
Katedra Mistyki Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawie
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