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Recenzja pracy doktorskiej
Krystian Podgómi' Nieheterono|-rnąwnośćjąko wyzwąnie dla duszpasterskiej
działąlności Kościołą w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne. Praca
doktorska napisanaw Katedrze Nauk Społecmych i Prawa Kanonicznego pod
kierunkiem ks. dr hab. WiesławaKraińskiego, prof. LMK, Toruń 2020 ss. 267
W ninicjszej
recenzjiprzedstawione
zostaną:
a) problematyka
rozpra$y
b) ocenamerytoryczna
c) ocenametodyczna
d) ocenakwalifikacyjna

a) ploblematykarozprawy
w tytu]cpracy z\ł'racauwagęsłowo..nieheteronormatywność'''
Jestto termin.który
jak
stal się powszechniestosowanyZalóll]lo w naukachspołecmych. w mediach.a także\\'
nanacjachpolitycznych.Zdaniemzwolenr ków tegopojęcia,jcst on wyznacznikiemr'ralkiz
..dyktaturq.' bądź! '.reŹimem prawdy'.. zdaniem krytyków - jęst wylazem
postmodemistyczEgo
chaosui uciecfkiod dualirmunoma - patologia.
jest
Dlatego
sprawąogromncjrł'agi.że słowoto zostajęprecy4,jnieuka].aneprzez
walorówprac1'.
to jeden z niert'ątpliwych
Autorarozprawywe wstępie.Zdaniemrecenzenta
jako
powiqzane
z
obszarem
mnicjszości
Autor wyjaśniapojęcie nieheteronormatywności
to inaczej mówiąc. zaprzeczenic
seksualn1,ch.
Stwierdza.ł-e nieheteronormat-vwność'
plotestu
przeciwieńst\ło'
stanowizŹIazem\\-ryraz
owo zaprzeczenie
heteronomrat}'t.fiości.
iej
seksualność
do
queer określa!ącej
konfiguracjękultury sprowadzając.a
tak z\ł'anejteot:l'j'
efekt
kulfurowej
może
oznaczać
w tym ujęciuorięntacjaheteroseksualna
hetelosęksualności'
kobieti kulturoweidominacjimężczyzn(to
dyskryminacji'a zwłasfczaprzemocydotykającej
jak
wszakżenie rt1'dajesię wcale ani jasne. ani logicme). sło\ło..niehete.onormaty$n.v'.'
jest
z
rr1'jaśnia
Krystian Podgómi. $' kęgach zrviązanychz ku|turągender kojażone
oz].,acza
zatem
odrzucenic
ostaLecnię
otwańością
olaz
brakiem
schematów.
oryginalnościq'
i etycznych.jak również\ł.zorcówkulturo\łych'
fuŃcjonującychnormspołecznych
polit-Ycznej.
Na
Autol zauważ?slusznie.że terminten jest przcjawempoprawności
poprzez
terminu.
urvagęzasługujerefleksja autora rvskazującas\\'oiste..unaukowienie''
Razjeszczew tym miejscu
oficjalnegoizdjęcie konotacjinegatywnej.
nadaniemu charakteru
recenzent pragnie podkreślićwagę t'rch analiz wstępnych. PokMują one bowiem
upolitycznieniedziwnegotcrminu.nadaniemu charakterupozomienaukowego.aczkohłiek
czy metodologicznych.Autor zalem opjsuje
bcz jakichkolwiek rygoró\ł epistemicż.ir.ych
traf ie pewną le\łolucjęsemantyc2ną'która ma zrramionaideologizacjirzecz-ywistości'
Problememjest jednak to. że nie wiadomo.czy Doktorantpostrzegatę rewolucjęi jak.ją
ocenta,

Po rt-vjaśnieniu
kluczowegopojęcia(pr4 czyfi słowowyjaśnienie
raczejwinno bvć
zastąpione słowem ',objaśnienie,.)
Autor ukazuje sfbrmułowanytemat pracy jako
jako wyzwanied|aduszpasterskiej
..Nięheteronormatywność
działalności
Kościoła
w Polsce.
Studiumteologiczno-pastoralne".
Ukazlje zarazern za}ies i charakler litelatury. na którą składająsię dokumenty
Kościoła,ale także prace z tóżnych dziedzin nauk społecznych.psychologii i nauk
medycznych.wskafuje to z jedncj stronyna istotnątrudność'
której Autor jest świadomfakt. iz wvniki badń poszczegó|nychdziedzin' a także w ramach tych dziedzin
niejednokotniewzajemniesię wykluczajq.
Autol wyjaśniataki.e'iE ze względu na ,.trudnei budząceniepokój dotarciedo
respondentów oraz ze względu na negatywne reakcje przedstawicieli środo\ł'isk
nieheteronormatvwnYch''
zrezygnowałz badań empirycznych,poprzestającna analizie
Iiteraturyw celu odpowiedzina pytaniejak Kościółw Polsce realizujei rozwija posługę
duszpasterską
wobęcosób utożsamiajqcych
się ze wskazanągrupą.
Wstęp zawiera też klalownie okeślonąmetodępracy. któĘ jesr metodąteologii
pastoralnej
składająca
się z trzechkoków: widzieć- ocenić. działać.
RozdziałI,Niehetęronormatywność
przemianspołeczeństwa
po|skiego'.
w kontekście
jako
stawia sobie
cel zaprezentowanie
przemian spolecznychi ich wpĘrru na znrianę
percepcji homoseksualizmu.Recenzent czuje się w tym miejscu zobowiązany do
zasygnalizowania
pierwszejtrudności,
któIa będziesię da|ejpoMarzać- jest niąp)'lanie.czy
jest tożsama
nieheteronomaty\łność
z homoseksualnościq?
Krystian Podgómi osadzaswoją refleksjęna podłoŻuantopologii chrześcijanskiej
jako puŃtu w-vjścia.
Czyni przy tym jako punkt odniesieniakonkretnięantropologię
penonalistycznąw postaci tzw' anhopologiiadekwatnejśw.Jana PawłaI1. Jej istotnym
jest teologiaciała,co ma oczvwisteznaczeniew sporzez wizjami kulorowymi
elementem
jawi sięjako
akcentujqcymi
takżeploblem seksualności.
Pozwalato dostrzecże,.cie|esność
jako nośniktego,co w człowiekuosobowei Boże'CiaIo nie
pewnemediumrelacyjności'
ale jest czymś
nalei do ziemi i jej stworzeń,które człowiekmoŹesobiepodporządkować.
jest
(s. 25).Autor deliniujena tym tle świeckie
rozumienie
\ł'ięcęj. nośnikięm
transcendencji..
płci.konłludując,
i
żejest to fespółcechmężczyzni kobiet'klóry warunkujeich roaodczość
je
przeciwstawia sobiewzajemnie.
Po nakeślenirr
t}ch pojęćAutor przęchodi do prezentacjidyskusu ł'okół pojęcia
płciowości
w kulturzewspólczesnej.Zwracauwagęna charakterystyczną
dla ideologiigender
traĄcyjnego
antynomiępłcikulturoweji płcibiologicanej'co ,.skutkujezakwestionowanicm
jednopłciowych
pojmowariarodziny i małżeństwa
oraz
i promocjątak zwanychmałżeństw
(s.28).
dążeniem
do prawaadopcjidzieci przezparyhomoseksualne''
utopii
Cennąsprawąjestzw.rócenieuwagi.żegendeljestkolejnąpróbą.\łprowadzenia
wo|ności'
co ustalviatę ideologię.iako
sprz-eczną
z altropologiącbrz€ ś cłanską'
bezgranicznej
podrozdziafu
rodziny
opańy na \Ą'ańościach
Kolejny elementtego
odsłaniamodęl
chrześcijaliskich. Rodzina jest futaj scharakteryzowanajako ,.gnrpa z|ożona z osób
jednym z dwóch typów z stosunkówspolecmych- stosunkięmmałżeństwa
i
połączonych
'fen
stosunkiemrodzice dzieci" (s. 32).
tadycyjny model oparty na naturze i prawLe
Są one efektemwie1o$'iekow},ch
naturalnympoddanyjest wspólczesnymtransformacjom.
plocesów. którc dotyczą zw|aszczazrniany pozycji kobiety. w kolejnym segmencie
podkreślaiąc
podrozdziałuAutor skupia się na w},chowaniuop.lrtym na autory.tetach,
zwłaszcza
autorytetmatki i ojcaPodrozdział drugi pżedstawia \tptyw nuńów kultur}' zachodniej na przemian}'
moralnew Polscc.Autor rozpoczynaod konstatacji.żena pŹestrz€ n i ostatnichponad20 lat
Kościółkatolicki traci swoich wiernych.rodziny rozpadająsię kilka ]at po ślubie,ludzie
steleotypom.
uchodz4rv nowe.nie sformalizowane
zwi$i. kobiet-vumykająwcześniejszym

jednoznacznie.
PodkreśIa
żęte przemianysplatająsię z nunami ideowymii ideologicznymi.
Jako głóunew),mienia..filozofięgender''.wcdle którejpłećjcst podstawqprzypisaniazadań
społecznych.
co powodujedużezróznicorvaniew przypisaniuról przezposzcfególnekultury
dla obu płci. Wymicnia następnierewolucjęseksualnąi ruch feministyczny.wskazując
między irtnymi.iż nurt feministycznygłosi.że kobieo sq zniewoloneprzez męskąetykę'
Podkeś|artptyw hedonistycznego
i konsumpc1,jnego
mode|użycia.jak ró\łTrież
ateizacji.
Kolejny podrozdział
rłpł'vrtu
doq cz1
cąvnnikówspolcczno-politycznych.
Autol koncentruje
swo'ą uwagęi uwagęcz}'telnikana sekularyzacjipolskiegospołeczeństwa,
lrtórq pojmuje
jako ..processpołeczno-kulturow1'
skutkującystopniowyln\łyzwalanien się w różlrych
dziedzinĄcia społecfnegospod kontroli i organizacjiuyznaniowych''(s. 67). Przedstarł.ia
zarazem ro|ę mediów w kreowaniu nowoczesnego społęczeństwa(przywołuje prz1 t1m
*yłącznie prasę w postaci '.KĄ'tyki po|itycalej''. tygodnika '.Nie'' oraz tytulórt
-,,NaszegoDziennika",,,GazetyPolskiej",,.TygodnikaPowszechrego").
,.prawicowych"
Zwieńczeniemtego podrozdziału.iest wydobycie waostu znaczenia mniejszości
seksualnych'Ltóry zostajeopisanyu'perspektywiedetabuizacji.dyktowanejkontlkulturąi
poprawnością
polityczną.
Następny podrozdziałdotycz,vstatusu nieheteronormatylvlości
\ł' Polscc. Autor
rozpoczynaod zagadnieniaupowszechrrienia
idei równości,ukazujqcświatowykontekst
w1darzeń. będących w istocie promocją odmiennościseksualnych, a zwłaszcza
homoseksualizmu.
Wydoby'watakżewydarzeniarodzime.które przyczyniłysię do tego
procesu'Te wydazenia niejakozyskĄ wsparcie\łTazzc zjawiskiemumiędzynaradawiania
osób niehetelonormaty\ł.rrych'
Drugi rozdziałrozprawy podejmujepręzentację,'syntezystanowiskaKościoław
Po|scewobec zjawiska niehęteronomatywności''.
Zgodnie z klasyczlymj metodamipracy
tcolo8icznejAutor sięga do prezentacjipodstawoceny tego zjawiskaw ujęciubiblijn1,mi
patrystycznym.Wzmiankrje przy tym autoryteĘv
św.Augustynai św.Tomasza.zrrracając
metodspojrzeniai ocen)'
urtagęna ogólnie wspólną ocenęzjawiska.przy żróżnicowaniu
Podkreśla
kótko, że tak .\łypmcowane
normy zostałyrt' XX wieku zanegowaneze strony
rewolucjisęksualnej.
i namiętności
która zaczęłaanalizowaći inteĘretować
sferęintymności
pomijanąpr?ezkulturę.jaki podręcztikiteologii.
seksua|nej
$cześniej
Kolejny podroz'dział dotyczy nauczania Kościoła katolickiego na temat
nieheteronormatywności.
Autor koncentrujeswoją uwagęna kilku ważnychdokumentach
poświęconychhomoseksualizmowi.wszystkie one były odpowiedzią na konliretne
zapotrzebo\ł'anie
a możedokładniej
ujmując- na znakiczasu'
społeczne'
w kolejnym podrczdzialedośćniespodziewanieAutor podejmujetemat teorii na
- są to badaniaMagnusaHirsdęlda. teoria simona
tęmatgeneąvnięheteronormatywności
Levaya, badania.I. Baileya i R. Pillarda,badaniaN. E. Whitehead,jak równieżteońe A.
Brodziaka i T. Kłopotowskiego.
Autor przywołujejako prekursoratych badanZygmunta
pominięcie
Freuda.tym bardziejdziwi
milczenicmniezwyklewpływowych,choć zarazem
naruszającyche|ementamestaldaldy' teorii Kinseya. Zasygnalizowanymtylko w tym
miejscu problememjest fakt. że wspomnianebadania i teońe dotyczą uwarunkowań
homoseksualizmu'
nie występujew tych badaniach'
a pojęcie,'niehcteronormatywności''
teorii na temat genezy i uwarunkowań
Wskazanie panofamy zróżnico\Ąlanych
poz\łala
homoseksualizrnu
opisywanegoza pomocąneologizmu.'niehetelonomatywności''
Autorowi na podjęcie w ko|ejnym paragrafiezagadnieniaterapii i zmialy orientacji
i zmiany płci
seksua|nej.
Autor podkeśla,że,.samopojęcieterapiiosoby homoseksualnej
budzi rt'ie|ekontrowersjiw literatużeprzedewszystkimze względuna fakt' że Zdaniem
przcciwnikórvtego typu terapii.prowadzićona możedo znacmych cieĘień osoby' któIa
przede
poddawanajęst
w tęgotypu terapii.a takżeprowadzido zaburzeńosobowościowych'

\'srystkim 4viązanych z fakem. iż osoba taka nie akceptujesiebie, co z kolei moŻe
prowadzićdo obniżcniawłasnego
poczuciawańości''
(s' l26)'
Zaruzem przrywo|ujealgument za terapią. podkeślając.że jest nim ..7^|ożenie.
iż|'
homoseksualizmnie jest uwaruŃowany na poziomie biologiczrym,ale jest zachowaniem.
które wynika przedewszystkimz akceptacjipewnychmode|izachowaniai brakusprzeciwu
do podejmorvania
zachorł.ńo charakterze
(s. 127).
homoseksua|nym''
ostatni podlozdział dotyczy oceny zachowań osób nieheteronormatywnych
w
nauczaniuKościoła.
Autor twierdzi.że postawata uległazmianie na przcstrzeniostatnich
kilkunastulat. Punktemwyjściasą dla niego wypowiedziz końca lat osiemdziesiątych
XX'
jako |ormępróby lłiary wiemcgo.
wieku' w których traldo*'anozjawiskohomoseksua|izmu
od któregooczekiwanozachowaniazgodnegoz naukąKościolai tralt1owania
ervenfua|nego
jako
doświadczenia
skłonności
homoseksualnych formy Kfzyża Panskiego.w póżniejszym
okresie..widaćdwie sprzeczrrew stosunkudo siebie tendencje.Z jednej stony zakładano
uaanie wartości,
które\łynikałyz listu z 1986roku,jako linii nauczaniai dokĘ'ny. z drugiej
jednak strony.Kościółcoraz bardziejobawiałsię. że brak określenia
linii postępowanja
w
jasnego
stosuŃu do osób homosęksualnych
potępieniahomoseksualizrnu
i blak
odebrany
możebyćjako przyzwoleniedla tego1ypuzachowań,.
(s. 132)
wreszcię.Autol zauwdila.żE 'na przes|Ęeniostatnichkilku lat stosunekEpiskopatui
Kościoła
w stosunkudo osób homosęksua]nych
zmieniłsię pŻede wszystkim$.kierunku
znacznieagresywniejszej
i stanowczejpostarły''(s. 145).
W rozdziale 3' tr*rystianPodgómi prezentujedziałarriapastoralnełobec osób
niehetelonormatywnych
w Polsce' omówienie tego zagadnieniarczpoczynaod plezentacji
ogólnej duszpasterstwa
w pewnym
i indyrł'idualrrej
troski o osoby nięhętelonomatywne.
zakręsiepowar-fana stl' 15]-154bib|ijnepodstaly oceny homoseksualizmu
w nauczaniu
Kościoła
katolickieeo.Na tym tle usifujedowieść
pewnejtransformacji
postaw. od obrazu
negalv{lego na obojętny semantycmie. co r,varunLrrjest.vl duszpasterski. Mimo tej
dostrzegalnejzmiany stawia wyrazistątęzę.iŹ .'duszpasterst\ł.o
w
osób homoseksualnych
Po|scenie jest dostatecz|ierozwiniętemożnapowiedzieć.żejestto dopieropoczątekpewnej
drogi''(s. l5ó).
wskazujezarazem'żeprzyczyntegostanuŹcczy jest baldzowiele:nieufność
wobec
idei takie8oduszpastetstwa.
pŹygotowanych
duszpasterzy
o
brakodpowiednio
księł. oba\ły
posądzenie
ich o skłorrności
homoseksualne.
Zapewnc.by umocnićowqtezęo mankamentach
polskiego duszpasterstwaprzytacza
Autor
elementy nauczania i praktyki pastoralnej
Biskupów amerykańskich'zawartychw dokumęncie..oni zawsze są nasz)-midziećm|,z'
1997 t. oraz wskazaniadokumentu,.Pokonanyhomoseksualizrn"
autorstwaKomisji ds.
bioetyki i KonferencjiEpiskopatuSłowacjiz 1999roku. zcstawia te teści z dokumentem
EpiskopatuPolski - Listem pasterskimna niedzielęswiętejRodziny z 2003 r. Hierarchowie
rł obliczu ich
zaz.nacz1|i
w nim' że Kościółw Polsce nie zostawiaosób homoseksualnych
ż}ciowychdramató\ł.
Autor idąc tropemwskazańtego Ljstu odslaniaformy pracy izasadyjej realizacji.
podkeślającm'in' to' iż formy stosowane to uczestnictwo w spotkaniach grup
terapeutycznych
i akcentującto! że powinno się unikaćjakichkolwiek oznak niesłuszncj
podstaw}'
dyskryminacji.Po nat<reś|eniu
tej niejakodoktrynalnej
duszpasterstwa.
Doktolantw
podrozdziale
plezentuje
wychowania
dzieci.
kolejnym
aktywizacjęrodzicóq'w zakresie
postaw rodziców lłobec niehetelonormatywnych
Wymienia tutaj 5 charakterystycznych
(ukieruŃowarrie
dzieci
na akceptacjęlub odrzucenie,postawęautonomiiczyli uznawanie
prawa dziecka do prywatności,
swobodęw podeimowaniudecyzji' postarvęnadmiemie
jak i postawęnadmiemieu}'magającą.
a wlcszcie postawęniękonsekwcntną
ochraniającą.
od chwilowego
klóra polegana tym, Że stosunękrodzicado dzieckajest zmiennyi za]eżry
nastroru.

psychologiczną osobom
prezenruje pomoc
podrozdzial
Trzeci
oferuje
coraz więceiośrodków
wskazującna to. Żeo ile na świecie
niehetcronormat.vwnym.
jest
w Polsce
to wciqź
pomoc terapeutyczną
dla osób. par cry rodzin homoseksualnych'
bardzoznikomę.ostatui podrozdziałdotyczy formacjiw seminaliumduchownymosób ze
nieheteronormatywnymi'
Jest to prz1.wołaniezasad z dokumentów
skłormościami
integralncjformacji przyszlych
KongregacliEdukacji Katolickiej dotyczącychwłaściwej
prz"ttacza
tek$ów Kongregacji.
w tym miejscuna str. 180.181dwadzieścia
kapłanólt'.
Autor
ostatni rozdziałjest prakt.vczrrie
kontynuacjąpoprzcdnięgo'choć jest fatytułowany
to rt'ydaje
w środort'isku
osób niehetcronormatywYlych...
Kościoła
..Noweformy działalności
Doktorantponownieokazuje
się.żetakżewcześniej
opisancformy i zasadycechujenowość.
przedstawiciele
nie
niosąnaleĄtegowsparcia
iz
Kościoła
dość
du4, kr}.tycyzmstwierdzając
(s. 186).Jednocześnic
żew przypadku
zdajesię sugerować'
osobomnichetelonomatywnym
intemetowa.
deficy.tu
tradycyjnego
dusfpasterstwajego
ro|ęprĄmuje ewangelizacja
omawiagrupęodwaga' Jest ona
Pośródrealnychgrup formacyjno-tęrapęutycznych
pr4'kłademgrupy salllopomocowej.którc to grupy sięgająpo terapiękonwersyjną.Inną
jest gnrpa Pascha' za|ożonap ez AgnięszkęKozak wraz z
grupq formacyjno-terapęutyczną
o. Wiktorem Tokarskim oFM' Jej specyfiką i 2,arazemswoisĘ poetykąjest metafora
jest radomskie
u.spinaczki na góIę K2. Kolejną grupą formacyjno-terapeutyczną
pomocy 2002. Inny charakterma grupa wiara i Tęcfa" któIej celem jest
stowaŹ-vszęnie
\łe\łnqtrz
oraz,pr4czyńanie się do zltiększenia
dązeniedo zniany świadomości
Kościoła
tolerancji'a następnieakceptacji(Doktorantnię określawsznkŻe,czy chodzi o akceptację
osób' ońentacjiczy zachowań,wzmiankujej edynieo :ogólnejĄczliwości.')
Po omówieniu tych 4'\Ą'ych wspólnot i gIup. Doktorant dokonuje prezentacji
posiadająkontana
intemetowej.
ewange|izacji
Podkeśla'że$upy terapeutyczno-modlite\tne
Facebookuczy Twitterze.niektórzy duchownikatoliccy przekazujqtreściewangelizacyjne
poprzezvlogi' Jako ilustracjętakięjformyprezenfujeblog ojcaAdamaszostakąc4 blog ks.
WoiciechaWęgr4.Ńa na blogosferzegosc.pl.
Kolejny podrozdżałdotycąv interesującegozagadnienia.jakim jest dialog z
Egzemplifikacjątego dia]oguma być relacja
organizacjamiosób nieheteronomratywnych.
Wiara i Tęcza' Doldorantprezentujeprz'vĘ okazjijedynąrł
Kościoła
ze sto$'arzys7'eniem
jednq
się osobywierzącez ruchu
z nięwie|uw Europiekampanię.w którą angażują
Polscei
LGBTQ oraz stowarzyszeniakatolickie (str. 217). tJkazuje zróżnicowane reakcje
społeczeństwa
na tę kampanię.wskazującmiędzy innymi na kry.tycznereakcjebiskupów
jakby dopełnienictego zcho\r.awczego
jest u' tej perspekty.\łie
polskich. Interesującym
w Polsceprzywołaniem
wywiaduz o' JamesemMaltinemSJ z.,Ameńca
stanowiskaKościoła
ruchugejowskiegow
Nationalcatholic Review..(s. 220.222).skądinądmanym promotorem
KościelekatolickimZarnyka Len rozdział temat promocji rodziny i wartości chrześcijanskich w
kampaniachspołecznychi mediach'Dol1orantma w tym miejscuokazjędo przywołania
próby prawnejlegalizacji
podejmować
w Polsce.w którychusiłowano
bataliicywiIizac1jnych
politycznych.
jednopłciowych'
prób
strony
podejmowanych
ze
środowisk
Wobec
zwiążkórł'
jednomaczrie
u'skazuje' że osoby
Autor przypomina stonowisko Koścjoła.którc
małżeńskiego.
nie sąw staniestworzyćz\ł'iq7łu
niehetelonormatyiłne
zostajqdokumentyi głó\łnezasadynauczania
w Zakończeniuponorłnieprzywołane
praktykhomoseksualnych
z rłiaĘ katolicką.Autor
Kościoła'
które wskazująna niezgodność
postrzega
się za aódło grzechu
podkreśla.
w kościclekatolickim
że..faktiż homoseksualizm
sprawia. żc nie na]eżyoczekiwać zmiany stano$iska magiste um Kościołado osób
(s. 232). Zdanie to uzupełnianastępującymrozwinięciem:
nieheteronormatywnych,.
części
iŻ w polskimKościelesi|newpbwf mająpęedstawicięlekonsenĄatywnej
.'zwłaszcza,
jakikolwiek
dialog
ze
stowarzyszeniami
iz
ducho\ł,ieństwa'Księża są zdanra.

reprezęntującymiosoby LGBTQ należy postrzegaćjako ustępstwo wobec |obby
(tamżę).
homoseksualnego'.
W konkluzii za:uwaź.a.
i.e,'idea duszpasterstwa
w Polscę nie
osób homoseksualnych
jest dostatecznierozt!'inięte.stan 1en detcrminowanyjest przez kilka czynników,..
Jednocześnie
stwieldza.że.,w Kościelekatolickim coraz częściejdostrzegasię problemy
osób nieheteronormaq.$'nych'
Jednakżętrudno spodzięwaćsię by u. najbliższychlatach
doszłodo rewoluc;'jnychzmian w kwestii podejścia
do osób homoseksualnych'
czy też
zrtiązkó*,pomiędzyosobamiĘ samejpłci.W kĄach Europyzachodniejprocesakceptacji
obecności
osób homoseksua|n1,ch
w Kościelepostępujeznacaie szybciej.aniżeliw Polsce.
Działaniapodejmowaneprz,ez papieizaFranciszka (''') daią pewnq szansą nc zmianę
polskich duchownych'.(s. 235)...Nieufność
nastawienia
ze stlony Kościoła
olaz organizacji
a'zeszających
homoseksualistó\^,
nie stano\łidobrejpodstawydo rozwojudialogu.'(s' 236)
b) ocenamęrytoryczna
Prezęntowana rozprawa niewątpliwie podejmuje temat wpisany w aktualnc znaki
czasu' szerokokomentowany,budzącywiele emocji. a zalauęmnjęłatwyw racjonalnym
dyskursie.
Podjęcie tego tematuprzez Krystiana Podgómi świadcryz jednej shony o jego
lEazliwości,z drugiej o odwadzeintelekfualnej'Temat sam w sobiejest bald7.otrudny.
wynika to choćbyz nałofeniasię różnychnanacji.wchodfącychze sobąw kon{likt'Autol
jest tegoświadomy
i dajetęmu\ł}raz\^ewstępic.
współczesna
Jak pisa}św'Jan
Dodatkowątrudnościąjest
kulfurapostmodemistycana'
jest
pewników
a człowiek
głosi.
minęła
bczpo\łrotnie'
Pawełl[
to kultura'któm
żc ,,epoka
powinien teraz nauczyć się zyć w sytuacji całkowitegobraku sensu' pod anakiem
(FR 91).To zapeunedlatęgowłaśnie
mamydżśtrudności
t'vmczasowości
i przernijalności'.
a co dewiacją.To
w definiowaniutego.co jest nornq' a co patologią.co prawidłowością
To
dlategorczygnującz .,reżimuprawdy'.re4'gnuje się z poczl]ciasensui racjonalności.
d|ategotworzysiętakietworyjęzykowejak..nieheteronormat}qność'.llub.,osobylgbt'..
pracęPodgómi. przecirr.niePrzywofujętę refleksjęnie po to, by zdyskredytolłać
pragnępodkeślić,że Autor wykonałgest intelęktualnego
ekumenizmu,pEyjmująctermin
poprawnościq
nŹrżucony
a zArazemanalizującgo uczciwiewe wstępie.
Po|i,*czną,
M}ś1ę,
że wielką zasługąAutora - choć nie jestem pewien' czy zamierzonq- jest
DoktoEnt
sprawaniezrłrykleistotna.Plóbując pisać o osobach,.nieheteronormatywnych''
jest
pielwsfe
pojęcie
pisałfaktycznieo osobach.'. homoseksualnych.
Być możedlatego.że
pojęciem pustym znaczeniowo,zideologizowanymi słuzącympromocji osób i ruchu
homoseksualnego.
Inaczejujmując. całakampaniana rzecz osób ..niehetelonormaty\łn-'ch''.
I o ile pojawiająsię iakieś
czy też.'osób lgbt.'jest kampaniąna rzecz homoseksualizmu'
to nie znanesq
czy
osób
homoseksualnych.
grupy. cfy to stowarzyszenia
wsparcia
tcrapii
raczejanalogicznegrupywsparciaosób..transfemaleto male''czy ..cisgender.'a naw€ t .,two
spińt.'' Trzeba to powiedzieć bardzo wyraźrie kampania na rzecf tzw' osób
..ńeheteronomatywnycb'.okazujc się być kampanią na rzccz osób o orjentacji
homoseksualnejTy|ko żew takiejsytuacjitrzebapostawjćp}'tanieo senstematuplacy' czy
faktycznie jest to praca o osobach nie qlko homoseksualnych,cry o osobach
tych osób' jaka jest
i duszpasterstwie
Jeślio osobachhomoseksualnych
homoseksualnych?
] Może najkótszynr komentarzemsą w tym kontekście
tylko,osoby
słowared S. Janeckiego:,.Dlaczego
tal
mozc
by
,,osoby
A
nieheteronormalvwne'?
hĘ5:/,/tł'iner'com/Sl
ino\łanehelcrosrandardorvoparady8mat.vcaienormatywne.?'.
niezdelerm
l272 598860595l 79520 ldoslęp 28'06.2020]
Janecki/status/

istotnanowość
między plezentowanąIozprawąa pracądr J' Próchniewicz.której miałem
prfyjemność
byćrecenzenlem.
Walorem pracy jest podjęcie próby nakreśleniarelacji między tymi osobami
uwikłanymiw zaburzeniatoŹsamości
bądŹ orientacjiseksualneja doktyną i praktykq
Kościoła.
W tych zakresachpracazasfugujena uzranic lub mogłabyzasługiwać'
gdyby ta
reIacjazostalaprzepro\Ąadzona
rzeteInie'
Nie sposób jednak ńe podjąćwobec tej próby pewnych uwag Ętycznych. a
przynajmniejznakó\ł'zapytania'Nie wiem zatem' czy Autor z premedytacją
przemyca\\'
pracyowąrealnątożsamość
osób ..nieheteronormarywnych'.
z homoseksualistami,
czy teżnie
zauu,aża,
żete pojęcianie sąsobietożsame?
Czy *yrażenie',nieheteronormatywność''?
ma w
istociewskazywać.żęchodzio inną- niejakodo lłyboru- normatywność:
jedni reprezęntują
|ub wybierajqnormatywność
.,hetero''.a irrni reprezcntująlub wybieĄą normaty\łność
..homoseksualną''?
czy Autor to widzi i po czyjeijest stronie?Czy to akceptuje.cz.vocenie
kryt-vcznieten zabieg semantyczny?
W pierwszymrozdzialeDoktorantnie tyle keśli przemialy społecznew Po|sce,co
raczejopisujewpływróżrychczynników na polskierealia.Siłąrzeczy ten rozdziałmusi być
ogólny i lapidamy.Niemniejjednakmożedziwićto' żemimo wymieńeniaw podrozdzialach
takjchzjawiskjak ,.rewo|ucja
seksualna.'
podrozdziału
czy '.hedonizm''w treści
nie ma na ich
tematwanianki.
Ponadto'jaki jest na pŹykład sens opisvwaniafeminizmuna świecic(s. 50-56)z
jednoczesnymbmkiemjakiejkolwiekwzmiaŃi na temattego ruchu w Polsce.Nie wiem.
skąd Autor czerpie . pt4 okazji tego wątku . pewność.że prawa kobięt w Anglii zostały
przyaĘne rok u,cześniej
niż w Polsce? w Po|scefostałyprzyznanew |918 t. wraz z
odzyskaniemniepodlęgłości.
\ł tym samymroku takżew Anglii, z tym' żepełnaproklamacja
tych pIawdokonała
się tam w 1928r. wzmiankujęten szczegół'a]etylko jako sygnałbardzo
rvielubłędówrzeczo\łlch.Na przykładdżwi prz1pisanieRhodzieUnger pojęciagender(s.
46)' a nie jego prawdziwemutwórcy i pierwszemueksperymentatorowi'
czy|i dr J'
Moneyowi.
Recenzentzdaje sobję sprawę(choć pobieżnie)z fakf|j.,że Dohorant przeb).wa
a.ktualnieza grarricąi obserwujepolskie rea|iaz pewnejodległości'
Nie możeto jednak
usprawiedliwićelem€ n tamego braku orientacji w plezentowanychzagadnieniach'Na
przykładtam,gdźeKrystianPodgómi przedstawia
rolę mediów w kreowaniunowoczesncgo
społeczeństwa
polskiego przywołujewyłączrieprasę(,.Krytykapo1ityczna'.'
.,Nie''...Nasz
Dziennik'.'''GazetaPolska.'.,'TygodnikPowszechy.')'Czy w tensposóbfaktycznietwierdzi,
żc lvłaśniete tyfuty są najbardfiej opiniotwórcze? Czy nie zAnważAoddziĄwania mediów.
telewjzyjnych'radiowychi rosnącego
wpbwu intemetu?
oględnie ujmując, nie wydaje się w niczym zasadne umieszczeniew drugim
rozdziale, poświęconymukazaniu no.matywnych podstaw nauczarria kościelnego
podrozdziałuo dyskusji biologiczneji społecznejna temat gęnerryhomoseksualizmu.
Ta
dyskusjamogłabysię znależćbądźwe Wstępic.bądźw pierwszymrozdziale.
A skoropiszejuźo biologicznychuwaruntowaniach
homoseksualiznu,dlaczegonie
umałza godnewspomniećKinseyai jego badańo seksua|ności
Amerykarrów.badan.które
ległyu podstawpromocjihomoseksualizmu?
nie
Mówiąc mniejoględnierozdziałdrugizawieradwa paragra$.któremerytorycznie
ipodrozdziało terapii
mieszcząsię w jego zakrcsie(podrozdział
o geneziehomoseksualizmu
gdyby Autor wspomniało dyskusjach
osób homoseksua|nych).
Mozna by je usprawiedliwić.
w polskim środowisku
katolickim(główniepublicystycaym).'w którym te temat,vb).wają
poruszane.
tych dyskusji' walto
Problememjest to. żę Autor nie \ł1kazujesię anajomością
prfywołaćchoćbyjeden epifod z polskiegoareopagudebatIchodzio spór międzyeks-ks.K'

Charamsąa ks. D. oko. Nie dotycry on problemuani genery.ani terapii.ale niewątpliwie
miałi ma znaczeniadla oceny stosunkuKościoła
\ł'Polscedo zjawiskahomoseksua|izmu.
Choćby z tego względu.że w tym sporueliberalny de facto '.Tygodnik Powszechny'.
opowiedziałsię wyraznie po stronie ks. Charamsy,a dokonujqczańzem radyka|nego
ostracymu ks. oko. Nie sposóbpominąćtego stanowiska''Tygodnika.'.gdy spoglądasię na
późniejsze
inicjatyw}'tego
samegośrodowiska
nawołujące
do dialo8ui tolęrancji.
Autol zauwaŹa'że',na przestŹeniostatnichkilku lat stosunekEpiskopatui Kościoła
w stosunl(udo osób homoseksualnych
zmieniłsię przedewszystkimw kierunkuznacmie
agresywaiejszej
i stanowczejposta\ł}'.(s. l45). Czy jednaksą na to jakieśpr4k|ady . czy
Autor rzeczowo analizuje jakiś list KEP? Czy przytacza wypowiedzi poszczególnych
hierarchówczy duchownych?Pytaniate mającharakterretoryczny.
w odniesieniudo konkluzji pracy pozwolę sobie raz jeszcze zacytowaćzdanie,z
którym skłonny byłbym polemizowaćlub rłyrazić stanowiskoodrębne:..w Kościele
katolickim co.az częściejdostrzegasię prob|emyosób nieheteronormatywnych.
Jednakze
trudnospodziewaćsię by w najb|iższych
latachdoszłodo rewolucyjnychzmian w kwestii
podęjścia
do osób homoseksuahych'cry teżzwiqzków pomiędzyosobamitej samejpłci.w
krajachEuropy zachodniejprocesakceptacjiobecności
w Kościele
osób homoseksualnych
postępujeznacznie srybciej. aniżeli w Polsce. Dzia}aniapodejmowanepr7'ez papieirĄ
polskichduchownych''(s.235).
Franciszka(.'.)dająpewnąszansąna znianę nastawienia
Pierwsza trudnośćwynika z braku konsekwencjisamego Autora' Na str' l57
Doktorantpisze: ..wnioskowaćnalezy' że glos Kościołówlokalnych.niezaleznie od kraju,
jego s}tuacji religijnej, obyczajowej i społeczno.kulturowej
jest tożsamy z głosem
MagistęńumKościoła.'.
Na stl' 161jest zdanie:..głosKościołówlokalrrych,niezaleznieod
wspólbrzni z głosem
kraju' jego s).tuacjiręligłnej,obyczajoweji społeczno-ku|turowej
MagisteriunKościolapowszcchnego'..
żepolscy duchowniwinni
Cytowanezdanieze str. 235 zdaje się jcdnak sugerować.
zmienić swoje nastawienie.A zatem' albo ci duchowni nie wspótbranią z głosem
MagisteńumKościołapowszechnego.albo to duchowni zachodni majq Foblemy z tym
współbrzmieniem.
Druga trudność
kdie zApyt^ćo to. jak rozumie Autor samo MagisteriumKościoła
poimuje
powszechnego.Jak
langę doktryna|nąpapieskich tweetów ispontanicznych
wywiadów udzielanychpodczaspodróżysamolotem.czy innychtegotypu \łypowiedzi?cury
jego zdarriem te luźne komentarze są przecirł.wagądla dotychczasowego Magisterium
powszechnego?
Kościoła
opinia Autora zdaje się sugero*ać.że Doktorant postrzegapewien niedobór
katolickiejonodoksji i ońopraksji(tak4 sugestięzdaje się potwierdzaćswoisty suplemęnt
o. Mańina
w Polsceo wypowiedzipfomotoraruchuhomoseksualnego
nauczaniakościelnego
sJ)' w t-vmmiejscu możnapostawićp)'tanie.które być możeIeł u samegopoczątku
wykazują
problemu(lub leżećpowinno)- czy środowiska
homoseksualne
prezentowanego
pragaieniepomocy duszpasterskiej?
Czego od Kościołaoczekują?CZ}
zapotrzebowanie
poza
\łzajęmną
enigmatycznie
rozumianą
oczekuiączegoś
łczliwością?
się osobywicrzqce
Doktorantpiszew pewnymmiejscuo kampanii.w którą,,angafują
z ruchu I.GBTQ oraz stowarzyszeńakatolickie''(str' 2]'7\. otóż mam bardzo poważnq
się w
wątpliwość.
cz! moŻnawięŻyć w Boga będącw ruchu lgbtą,to znaczy angażując
ideologię,która odrzrca akt stworzeniai prawdęo stworzeniu?
z ostroścj
tych pytań,ale mam nadzieję.Źe ich sformułowanie
Zdaję sobie spra\ł.ę
jako prowokacjędo waznej
odpowiadazamyslou'iAutorarozprawy'A zamysłten odcąvtuję
dvskusii.
c) ocena metodyczna

Rozprawaskładasię z czteręchrozdźałówpoprzedzonych
wstępemi zrvieńczonych
Zakończenjem.Całościdopełnia.'Streszczeńerozprawydoktorskiejksiędzadiakonamgr'
lic. Kr1'stianaPodgómi''olaz stresfczeniewjęzyku angie|skim.
Wykaz Bib|iografii obejmLrjcnajpierw. Dokumenty Urzędu Nauczycie|skiego
Kościoła.
a w mmachtego zbioru \\yodrębnione
powszechncgo.
zostałoNauczanieKościoła
DokumenĘv
lI Soboruwatykanskiego.Nauczaniepapieży.DokumentySto|icyApostolskiej
oraz DokumentyKościołów]okalnych.Drugim działembibliografiijest bogataLitelatura
p.fedmiofuobejmującal85 pozycji oraz Litelaturapomocńcza.
Litelatura- jak fostałoto zaznaczonejest dośćobszema.Aie talde, jak zostałoto
{.skazane.odsłaniabraki w1'nikającebyć możę f odległości
spojrzenia.Pr:rywołany
prąvkłado\ło
kazus sporu ks. prof. oko z K. Chararnsą.był i pozostajejednym z
ważniejsąvch
wydarzeliw zatresie dyskusji o homoseksualizmie
w Kościęlew Polsce, a
zatęmi o stosunkuKościolaw Polsce do homoseksualizmu.
Ks' oko sk1adaw najbliższym
czasie do publikacji monografię na ten temat (mam przyjemność
być lecenzentem
wydawniczym).Jest to pub|ikacjaskładanadopierow wydawnictwie'ale składajqca
się z
artykułówjuzpublikowanychw Polscei dostępnych.
przezAutora.
Jędnaknie zau$'ażonych
Gdyby pozostaćwiemym tematowirozprawy,który sugęruieprzekroczęnietematu
homoseksualizmu.
w postaci.,niehetęronormatywności.'
waftoby zĄ\'waż1ć
zjau'iskogender.
wcale nie marginalne'Nie jest ono z pewnością
przedmiotemduszpasterstwa.
alc jest
wyzwaniem dla duszpasterstwa dotyczy bowicm sfery wychowania do miłościvs
sęksedukacji'statusumałżęństwa
vs statusz$.iązkówpolimorficznych.prawa do życia vs
prawareprodukcyjne
itp. Możez perspektywywiednia tego nie widać,ale to turaj|oczy się
zasadniczyspór.
w tvm miejscutrzebauczynićpewnezauważenie'
Wcześniej.
recenzentwspominał,
że osoby ''niehetemormatywne''
to w istocie osoby homoseksualne.Ale zjawisko
nieheteronormat-Ywności
ideologię
to przede wszystkinrideologia'a ta obejmujewłaśnie
gender' Skoro tytuł rozpra\\,Jdotyczy .,ńehcteronormarylmości''
to właśnievskazuje
bardziejna ideologięniżna osoby.
K ;ldy z tozdziałówskładasię z 4 do 5 podrozdziałów.
strukturapracyjest zatem
jęst
jednak
bardzo harmonijna.To ogóIne lvTażęnię
nieco zburzonew rozdziale l. Ten
borviemfaktycznieskładasię z 4 podrozdziałów:
te 7-aś
struktur'l
składają
się f nt.niejsfych
przykład
podrozdział
(
takna
l ' składasię z 4 substrukfur1.l.l '4).
Jał .iuż zostałorł'spomnianeprzry omawiańu tleścilozpraw}.zdziwienie budzi
umięszczęniew rozdzia]eII dotyczącymstanowjskaKościoła
w Polsce wobec zjawiska
nieheteronormatymości takich paragra|ów jak
,.tęo ę na temat gęnery
nieheteronomatywności''
czy ..tęrapia
i zmianaorientacji'''.
Jakokrtestiędyskus1jnąmożla postawićsensormość
rozdzielenialozdzialów lII i Iv.
w
z których jęden dotyczy ..działańpastora1nych,..
a drugi ..nowychform dziirłalności
stosunkudo osób nięheteronormatylvnych''.
Nje wydaje się' aby możnabyło istotnie te
działaniarozdzielaćjakąś?naczącącezl'rĄ czasową(na starei nowe).
Całośćpracy rrapisarrajest ję7,ykiemkomunikatywnymwohym od żargonu
naukowego.
ale teżodjęzykapublicystyki'
ZasadniczoAutor Nykazał się starannością.
choć zdatzdjąsię w pracy drobne
uchybienia.Nieco u'iększymuchybieniemjest urwanezdaniena stronie62. ''a tym samym
zapobiegająw}'stąpieniuuza|eżni.'(sic!). Na stronach 157 i 161 widnieje faktycznie
po\^tóżenieflagmentutekstlr.Generalniejednak ujmującmożnastwierdzić'iż Doktorant
$}kazałsię wJ-starczająco
od stronytechnicmej'
starannościq
d) ocenakwalifikacvina

Rozprarł'aks. dk ngr Jic. Krystjana Podgórni - jak to zostało lvspon]niane - jest
wyrazem perłnej odwagi inteJektualnej.I)otlczy spra\ł'trwikłanycbrt, nanacje medialnc.
polityczne. emocjonalne' Podejmowanie tego tematll - odmiemościseksualnych.ioh ocen}'.
stosunkudo nich nie jest zadanien łatw)m.
Dodatkorva trudności4jest pisanie takiej rozpla\Ę. z odległościod kaju, którego
brilk rcprezentaty\.nej]iteratuł,.
dot)czy i Z odległości
od promotom' Tynl ]nożnathlmacz]_'ć
clroćby doqczącej istotJ przenliarl społecznychi kulturo\qch w Polsce. Nie moŹnajednak
usprart,iedlirvićfragmentó\ł,pracy. których tytuły nie Znajdujqżadnegoodzrvierciedleniau.
trcści(sa nje na temat)'
Trudnościąjest kluczowe pojęcie ',niehę1emomaqwność''.które w pracy doznaJe
drł.oistejdefonnacji' Po pierwsze jest za$ężone do homoseksualizmu.a po drugie - do osób
homoscksualnych'Tymczascm. trzeba by było ujqć stosunekKościoła\ł.Polsce do ideologii
homoseksualneji do ideologii gender.olaz stosunckdo osób homoseksua]nych.
Można \mioskować' Że prcZentowany rczd7)ał 1I miał dotyczyć opisrr ortodoksji
Kościoław Polsce. Drva podrozdziaĘ tej częściprac'vsą po prostu nie na temat'Pozostałeteż
nie odporł'iadajaściśle
temato['i. Aulor mógł przedstart.ićogólnje lłJtyczne Magistedunr
Kościołai ich aplikacię rł. nauczaniu biskupórł. i duchowieństwa polskiego. ewentua]nic
\\.zbogacajqcto o kontekstdyskusji publicystóu. prawico\\ych cz} kato]ickich.
RozdziaĘ lll i IV dot}czą ortopraksji. szkoda. że Autol jch nie połącąvłi nic
uporządkował. Unikqł by \\'tedy na przyklad zamieszczania w jednym rozdziale
.'Akt}wizacji rodzicó\ł' 1\' rłychowaniu dzjcci'. a w drugim .,promocji rodziny i \\'aflości
rt'jedn"vnr,.pomocyps1''cho1ogicznej
chrześcijańskich.'.
osobom nieheteronormatywnym''a w
grup
drugim ..organizowaniu
formacyjno-tcmpeutycznych".
Niepotrzebne *.rozprawie są dfugie ciągi ..nabijające'.stlony' ale nie \Ą.noszące
niczego znaczącego do pracy - np. potrzeb człowieka i teorii konsumpcji (s. 58 nn)' Tym
bardziej. że jakjuż to zostałoza:zndczone- \! tym segn]enciepracy miała być wg qtufu
mort'ao hedonizrniei konsumpcjonizmie.a o piel\!s4''m czynnjku nie ma w ogóle mo\łJ-\Ą'
trcścipracy.
Prczento\ł'ane
uwagi krytyczne nie są komplctne' Jednak nawet w tej postaci skł.Lniajq
recenzentado fuudnegowniosku - nie upoważniajądo poąvtyrmej ocenY. Praca nie stanowi
B}starczającejpodstawy do kontynuowaniaprzervodudoktorskiegoi do nadaniajej Autororvi
stopnianauko$ęgo doktorateologii.
Pozrtolę sobie zauwaz}'ć.że ten trudny Wniosekjcst u\ł.arunkowanyz jednej stron1'
potzebą szacunJ<u
dla samych osób odmiennej o entacji seksualnej.a z drugiej - szacunku
d1aporvagiKościołakatolickiego w Polsce.
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