Dr hab. Andrzej Gielarowski, prof. AIK
Akademia Ignatianum rł, Krakowie
W y dziŃ F ilozoftczny, Instytut Kulturoznawstwa
Kierownik Katedry Filozofii i Teorii Kultury

Kłaków, 2019-03-2I

Recenzja powtórna
(poprawionej na mój wnioseĘ zgłoszony w recenzjiz dnia 31 sĘcznia 2019 r.) rozprawY
doktorskiej mgrBarbary Żmudy-Frydrychowskiej pt. ,,PersonalŁmAdama Rodzińskiego
wotlec wyzwańwspółczesnej kultury" {Kraków 2018) napisanej pod kierunkiem ks- Prof. dr
hab. Władysława Zluiakaoraz promotora pomocniczego dr. Jakuba Synowca na seminarium
naukowym z etyki na S/ydziale Filozoficzf|ym Uniwersltetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie.

I.

Struktura rozprawy

Przędłożona do recęnzii rozptawa doktorska poświęconazostaŁa myŚli Adama
Rodzińskiego, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, którY
zajmował stanowiska naukowo-dydaktyczne na Wydziale Filozoficłrryff\ oraz na Wydziale
Nauk Społecznychtegożuniwersy.tetu. W zakres jego zainteresowań naukowych wchodziła tak

etyka, jakteż fllozofia kultury. Od 1968 roku kięrował 1I Katedrą Etyki, przemiatowanąz
czasem na Katedrę Filozofii Kultury, początkowo na Wydziale Filozofii Chrześcijńskiej, a od
roku l981 na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Katedrą tą kierował do odejŚcia na emeryturę
w 1996 roku. Adam Rodziński na|eżń do filozofow,ktorzy wspóhworzyli filozofię polską w
okręsie powojennym, w trudnych dla myślicbrześctlańskiej, latach stalinowskich i w całYm
okresie pRL-u. Przywołuję te informacje, gdyż sytuują one jego badania naukowe. których
analizą zajęla się Pani mgr Barbara Zmuda-Frydrychow,skaprzedstawiona rozprawa ,doktorska składa się ztrzechrozdziałow, wstępu, zakończenia

i bibliografii. Na poszc zegolne rozdzińy składają się podrozdziały (podzielone na ParugtafY)
porządkując e analtzy w trzy główne bloki tematycztle, tozsame z tytułami rczdziŃÓw-

W pierwszym rczdziale pt. ,,Personalizm Adama Rodzińskiego" Autorka rozpraw}
zakreśliłagłówne poglądy lubelskiego filozofa omawiając jego zaŁażenia tilozoficzne (Źródła

jego myśtifiozoftcznej, zagadnienie stosunku prawa naturalnego do prawa naturY, kwestię
tego, co moralnie wartościowe),przedstawiając koncepcję osoby (kwestia stosunku osobY do
bytu, do osobowości,do innych osób, wartośći godnośćosoby), zarysowując PoglądY f/lozota
na rolę kultury w rozwoju moralności ludzkiej (pojęcie kultury i cywilizacji, relacja filozofii
wartości do

fi

lozofi i kultury, personalist ycznakoncepcj a kultury, autonomia kultury).

W rozdzińe drugim

pt. ,,Objawy kryzysu we współczesnej kulturze" AutorkarozPrawY

zarysowałaty.tułowe zagadnienie odwołując się nie tylko do tekstów Rodzińskiego ale tak'Że do

jej ksźałcie,Rozwazania w tym rczdzialę
anaiizbadaczykultury zwłaszczawe współczesnym
podejmujących tóżneprzejawy kryzysu współczesnej
są prowadzone w sześciupodrozdziałach
jako osoby, który wyraza się w cźęrech
kultury. Najpierw r ozwńany jest kryzys idei człowieka
ludens, homo oeconomicus, homo digitalis,
formach jakimi są: człowiek apersonalny, homo

kultury masowo_globalnej, Do jej cech
Dalej analizie poddarr azostaŁaaksjologiczna degradacja
odwartościowanie kultury masowej,
na|eży zerwanie z kulturą regionalną i ludową,
jest
przejawem kryzysu kultury, według Autorki,
antyintelektualizm i desakralizacja. Kolejnym
(prymat myślenia praktycznego,
dominacja trendów pragmatyczno_relatywistycznych
relatywizm), Do przejawów omawianego
indl.widual istyczny oraz społeczno_kulturowy
jej zdaniem, dokonuje destrukcji kultury tak w
kryzysu zaliczyŁateż Autorka nihilizm, który,
przejawem kryzysu kultury
jak i aksjologiczno_prakty cznej,
stbrze teoretyczno_metafizycznej,
formy kultury, czyli subkultury,
współczesnej są dla Żmudy_Frydrychowskiej alternatywne
kulturowego kryzysu jest konsumpcjonizm,
kontrkultura i antykultura. ostatnim przejawem
Zawsze
cotaznowszych przedmiotów konsumpcji, atakże,
,,napędzany" m.in. powstawanięm
też technologii sprzedazy, które coraz szybciej
nowych, technologii nie tylko użytkowych ale
zastępują te nieco tylko starsze,

w

rozdzla|e trzecim

pt.

kultury współczesnej"
,.Personalizm wobec kryzysu

DoktorantkapodjęłasięprobyaplikacjitozvltzahnatematkulturyijejpodstawetycznychRodzińskim _ do zarysowanego w
przedstawionych w rczdzia,le pierwszym za Adamem

współczesnej, w ten sposób Autorka rozprawy
drugim rczdzia|ęstanu kryzysowego kultury
y.lyzysu kultury współczesnej, Aplikacja koncepcji
wypracowała propozycję pokon ańa
w rozdziale drugim została rozwazona w
Rodzińskiego do sl,tuacji kr,vzysu kultury opisanego
pierwszy to konfrontacja idei kultury Rodzińskiego ze współczesną
trzech podrozdzińach.
osoby i jej związkow z innymi,
indywidual istyczną kulturą która rozbija integralność
zostńa przedstawiona w II podrozdziale,
Zasadn\czapropozycja wyjścia z kryzysu kultury
Rodzińskiego z objawami kryzysu współczesnej
ktory konfrontuje różnęaspekty personalizmu

kultury.Jestwięckonfrontacjadęetiaosobydospełnianiasiebieziluzorycznymdążeniemdo
Ujęcie
możliwych do posiadania i konsumPcj irzeczY'
spełnienia w różnorodnym asortymencie

człowiekajakoosoby,posiadającejswoistąwartośó,przeciwstańonezostałoekonomizacjitak
też
jest lub możę być w kulturze współczesnej, Zbadana
samej osoby, jak teżtego cz5,T n ona
stosunek personalizmu do materializmu

i

zvłiaganego z nim postępu naukowo-technicznego,
ceni wartości,które wykraczają poza

pod którego wpływem współczesny człowiek nie
jako zamknięcia na drugiego
użyteczność.przęanaLizowano też fenomen obojętności,
człowieka, który jest zaprzęęzęniem dialogicznegopersonalizmu

Rodzińskiego, Homo ludens

kultury masowej stał się przykładem przeciwieństwa osoby realizującej wartości osobowe.
Wobec kryzysu sacrum Autorka rczptawy wskazała na znaczącą rolę religii w życiu osoby

ludzkiej. Podrozdział ten kończy się paragrafem, który analizuje personalistyczną drogę
wyjściazŁłyzysukultury stanowiącą powrót do wańościosobowych" Na koniec rozdzińu,w
podrozdziale ostatnim, wyodrębniono zagadnienie wspólnotowego charakteru kultury ludzkiej
opartej o wartośćosoby (tzw. ,,komunionizm").

Rozprawę doktorską wieńczy Zakańczenie zbierające wyniki przeprowadzonych analiz

araz wskazujące mozliwe kierunki rozwoju badań związanych

z

tematęm podjętym przez

Autorkę w pracy, Bibliografia stanowi dopełnienie rozwńń przedstawionych przez Barbarę
Zmudę-Frydrychowską w rozprawie.

il.
1.

Ocena osiągnięć rozprawy
ocena nowościbadań i ich aktualności

Podjęte w rozprawie doktorski ej przezmgr Barbarę Zmudę-Frydrychowską badania nad

myśląfilozoficzną Adama Rodzińskiego są nowatorskie o tyle. że dotąd na temat tej koncePcji
personalizmu etycznego nie pisano wiele. Poza pracami m.in. P. Szulicha (doktorat z socjologii
pt. ,,Adama Rodzińskiego koncepcja personalizmu społecz§ęgo" zżOa2 r.), S. Kowalczyka, I.

Deca, J. Gałkowskiego, A. Nowickiego

i M.

Urban nie istnieją publikacje poświęcone

aksjologii lubii f,rlozofii kultury Rodzińskiego. Przedłożona do recenzji rozprawa może byĆ
więc uznana zapotrzebne opracowanie podglądów Adama Rodzińskie go,Łączących aksjologię

z ftlozofią kultury, Na

opracowanie to nie składa się tylko referowanie poglądów wybranego

autora, lecz ma ono ambicję aplikowania ich do kultury współczesnej oraz wskazania dróg

wyjścia ze zdiagnozowanego jej kryzysu. Próba realizacji tego zadania polega na konfrontacji
myśliRodzińskiego ze zjawiskami kultury, których on nie dostrzegł lub nie poświęciłim wiele

uwagi. Dobrze, że Autorka nie poprzestała na diagnozie, Iecz podjęła próbę pozl'tywnej
odpowiedzi na kryzys , chociaż nie zrealizowała tego zaniaru w pełni. Aktualnośćbadń nad
kulturą współczesną i jej kryzysem nie ulega wątpliwości, chociaz ten kryzys nie został w tytule

rozprawy wyeksponowany, co jest mankamentem w sformułowaniu ty'tułu. Zaproponowany
ty.tuł jednak

obejmuje zagadnietie kryzysu kultury

i

związanego

z nim kryzysu człowieka.

Szerokie zakręślenie tytułu możnausprawiedliwić koncępcją Rodzińskiego, który zapodstawę
kultury uznaje kulturę

ety czną,

rozwijaną przez indywidualnego człowieka.

2. Narracia i względna spójność prolvadzon}lch ąnaliz
W ocenianej rozptawie mgr Zmuda-Frydrychowska

podjęła próbę prowadzenia

samodzielnej narracji, która nie jest łatwa w pracy składającej się z trzech częścio spójnym ale

różnym celu. Pierwszy rozdział ma bowiem zadańę przedstawienia głównych poglądów
Rodzińskiego, które następnie są ,,rzutowane" na sy.tuację współczesnej kultury (w rozdziale
drugim), co w końcu ma służyćaplikacji (w rozdziale trzecim) poglądów lubelskiego filozofa

do opisu współczesnej kultury, dokonanego na podstawie tekstów jej badaczry. Narracja tak
skonstruowanej pracy domaga się uważności,aby nie zagńió głównego celu rozprawy, który

może się rozminąć

z

nanacją poszczególnych rczdzińów. Autorka rozprawy nie za-wszę

panowała nad kierunkiem rozprawy ale eksponowała go dostatecznie w swej pracy. Jednak są

miejsca w rozprawie, które nie pozwalają na :vqlrńne wskazanie kierunku narracji. Mimo
wszystko, prowadzone analizy ńożyłysię na względnie spójną tematycznte rozprawę, mimo
jej rozległościtematycznej. Osią analiz stał się bowiem personalizm Rodzińskiego, jego pojęcie

kultury związane ściślez etycznym w)rmiarem ludzkiej osoby

i filozofia

kultury oparta na

dwóch wskazanych wyźej elementach (personalizm, etycznie ujęta kultura). Główny wątek

rozptary wraca we wszystki chrozdzińach, jakkolwiek niekiedy w sposób nieuporządkowany.
Praca jest zasadniczo spójna mimo,

iż porusza cały szereg zagadnień, które należą do róź:nych

obszarów badń filozoficznych (począwszy od filozofii osoby, etyki i aksjologii, przęz 1ilozofię
społeczną i filozofię kultury użpob,t,vtykę kultury i etykę spoŁecznączy też etykę kultury, która
ma swoje zaplecze w aksjologii i antropologii filozoficznej).

3.

Kontekst badawcz)l i wvkorąvstanie źródeł

Autorka rozptaw wykorzystała nie tylko prace Adama Rodzińskiego, które ztesztąnte

sązbytliczne (ksiązki: ,,U podstaw kultury moralnej" z 1980 roku; ,.Osoba i kultura" zI985 t.;
,,Osoba, moralność, kultura"

z

1989 r.; ,,Na orbitach wartości" z 1998 roku

i

kilkanaście

artykułów, w tym niektóre powtórzone we u,spomnianych ksiąkach), lecz sięgnęła do innych

myślicieliwykorzystując ich prace do przeprowadzenia swoich badń. Efektem tych działń
jest szeroki kontekst, w którym zostały osadzone anallzy Rodzińskiego na temat kultury. Tę
ostatnią pojmował on w ścisłynzwiryku z ksżałtowaniem etycznym człowieka, nawiązując
do tradycji paidei, zarówno starozltnej , jakteż kantowskiej. Podobnie jak Rodziński, Autorka

rczptawy ma na uwadze personalistyczną koncepcję kultury, która, jak umaje za tym
filozofem, miŃ,aby pomóc w pftezwcięzeniu współczesnego kryzysu kultury wlązanego z
postmodernizmem. Do tego zadania konieczne było osadzenie poglądów filozotb na tle

współczesnych koncepcji kultury
współczesny kryzys człowieka

i

i

skonfrontowanie ich ze zjawiskami, które generują

kultury. Następuje tu nie tylko odwołanie do poglądów

Rodzińskie go,\ecztakże do szęregu poglądów na kulturę współczesn ą, dzięki częmu Autorka
miała możliwośćpostawieniadiagnozy przedstawiającej współczesną kulturę jako pozostającą
w stanie wielorakiego kryzysu, którego istotąjest kryzys człou,ieka (lub idei człońęczęństwa).

ilI.
1.

Dyskusja z niektórymi tezami ocenianej pracy doktorskiej
Teza na temat rozwoiu i 4,tąlatności oersonalizmu:

o

jaki personalizm chodzi?

We Wstępie Autorka za,watłatezę, zktórej zdaje się wynikać, iz personalizm to nrrrt nie
tylko dojrzały ale

wcię

dynamicznie się rozwijający. O ile mozna się zgodzic, ze personalizm

okrzepł i w różnych przejawach dojtzń,to wydaje się, iż nie ma on współcześnie ani w kulturze,

ani w filozofii ,,dobrej pra§y" a nawet nie stanowi bardzo znacz;ącęgo nurtu współczesnego
myślenia o człowieku i kulturze. Nawet jeśliuznaó za słuszne wskazania Autorki (s. 5), wjakich

obszarach kultury personalizm stał się podstawą praktyki społeczno-politycznej (m.in. akty
międzprarodowe, takie jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. KartaPraw Podstawowych), to jednak

nie da się łatwo tej optymistycznej tezy o powszechnym wpływie personalizmu obronic. Jużna

początku Autorka rozpraw wskazuje, że polski personalizm jest reprezentowany głównie
przęz Szkołę Lubelską. To zawężenie nurtu personalistycznego do tomizmu nie pomaga w
obronie tezy o powszechnościpersonalizmu w kulturze współczesnej. Jeślibowiem myślimyo

różnorakich europejskich prawno-społecznych ustaleniach to należy pamiętaó, iż, owszem,
mają one związekz personalizmem a nawet

z chtześcijaństwem (także z myślątomistyczną) za

pośrednictwem Kanta, który uchodzizatego, kto niejako ,,z|aicyzował" chrześcijńskie pojęcie
osoby i jej godności. Można wszak, co najmniej stwierdzić tożne źródłapojęcia godności osoby

w systemie Kanta oraz w istotnym d|a rozważń pracy tomizmie. Bowiem udziń Kanta, jak
zMnacza Autorka, jest w personalizmie Rodzińskiego znaczny (s. 12-14). Róznica między
Tomaszem a Kantem, w kontekście godności ludzkiej, może,być sprowadzona do różnego
umiejscowienia dobra. z którego człowiek czerpie swą godność.U Tomasza dobro to jest poza

człowiekieffi, w najdoskonalszym ptzedmiocie woli (dążenia) człowieka, natomiast wedle
Kanta dobro ma ,,siedzibę" w podmiocie moralnym, w którym znĄduje on źródłowyjątkowej
wartości (godności) człowieka.

Dyskusyjne jest więc rozumieńe ptzez Autorkę rozprawy personalizmu, chociaz w
pracy znajdujemy określenie personalizmu Rodzińskiego uwzględniające jego źródła,zarówno
tomistyczne, jakteżKantowskie i inne. W opisie foódełmyśli Rodzińskiego (s. l 5-22) Autorka

zarysowuje filozofię człowieka od starozltnościgreckiej, pruez średniowiecze i nowoĘtność
po współczesność. W zmienionej wersji rozprawy usunięto fragmenty mniej istotne z punktu
widzenia historii antropologiifilozoficznej (m.in. dotyczące Starego i Nowego Testament, św.
Augustyna i Kartezjusza). Autorka rozumie ten szkic jako opis źtodęłpersonalizmu w ogóle, a

myślipersonalistycznej Rodzińskiego

w

szczególności. Odwołując się do klasyfikacji

personalizmu podanej ptzęz Kowalczyka Autorka umieszcza myślRodzińskiego w nurcie

,.personalizmu aksjologicznego" a zarazem, nadal za Kowalczykiem, wskazuje istnienie nurtu

,.tomistyczno-aksjologicznego". Równocześnie w innych miejscach (np. s. 14) przekonuje, że

Rodziński był tomistą krytycznie nastawionym do niektórych tez tomistycznych (zwłaszcza do
substancjalizmu odniesionego do człowieka). Rodzi się pytanie d7aczego nie uznńa Autorka
twórczości omawianego filozofa za częśćtradycji personalizmu tomistyczno-aksjologicznego,
do którego
a

zaliczyłam.in. Slipkę i Stycznia. Nie matez uzasadnieniapowtarzanaptzezAutorĘ

sformułowanaptzezKowalczyka klasyfikacja myśliIngardena i Tischnerajako personalizmu

fenomenologicznego, który jakoby skupiał się na ,,przeżyciach wewnętrznych, świadomościi
doświadczeniu" (s. 14). Lepiej byłoby uznac Rodzińskiego za przedstawiciela personalizmu
tomistyczno-aksjologicznego a fenomenologów z Krakow,a za przedstawicieli personalizmu
fenomenologicznego, który ma bezpośrednieodniesienie do aksjologii, a więc personalizmu
,,fenomenologiczno-aksjologicznego", co jednak kazałoby odróżnić te dwa ujęcia aksjologii
(fenomenologiczne

i

tomistyczne), czego Autorka nigdzie nie czyni. Takie odróZnienie

powiedziałoby wiele także o filozofii Rodzińskiego. Dla dobrego umiejscowienia filozofii
autora U podstaw kułtury moralnej możnabyło omówić jego relację do aksjologii spoza kręg.,

tomistycznego. Sporadyczne uwagi na ten temat w pracy znajdujemy ale są one efemeryczne

i

nie zostały osadzone w szerszym kontekście.

2-

Cąv możliwości,wybór i wolnośćsq czvmśzłvm?

Na s. 83 (nowej wersji rozprawy) Autorka pisze, charaktetyzując współczęslą kulturę,

iż jejkryzys rodzi

się znazb3Ą wielu

mozliwościstojących przed ludźmi. W zmienionej wersji

rozprawy czytarty, ze: .,Nieusystematyzowana wielośćmożliwościprowadzi do poczucia
chaosu, poniewaz z chwilą upadku 'wielkich narracji' jednostki muszą samodzielnie stworzyć

własny obraz rzeczywistości i dokonywaó jego interpretacji, co w natłoku różnorodnych i
zarazęm nieuporządkowanych wańości,staje się wyjątkowo trudno". Uwaga ta, mimo iz
zostńa przeredagowana w poprawionej wersji ptacy, sprawia nadal wrazenie, iż problem leży
w wolności. Taki pogląd rysuje się w całej pracy, z wyjątkiem możę Zakotrczenia. Już na s.

Wstępu czyĄarrly,

iż tozptawa

8

skierowana jest przeciw obecnym we współczesnej kulturze

negatywnym skutkom skrajnego liberalizmu, indywidualizmu czy pragmatyzmu. Nie chcę
twierdzić, iz mxty te nie mają negatywnych skutków ale byłbym ostrozny ze stawianiem tezy.
iż wielośćmozliwości, która stanowi podstawę dla wolności,prowadzi nieuchronnie do chaosu.

Co prawda, Autorka nie stawia takiej dokładnie tezy, gdyż pisze tylko o ,,poczuciu chaosu",

lecz wymowa niektórych fragmentów, pracy idzie dośćjednostronnie w kierunku krytyki
wolności, bezjej zdefiniowaniaibęzwprowadzeniakoniecznychrozróżnień.Na

s. 96,

wwersji

pierwotnej, napotykamy fragment pracy, który wryrńnie ukazuje negatywny obtaz wolności,
6

jako wolnościwyboru. Autorka pisze tam: ,,Dla współczesnego człowieka najważniejsze
okazują się: rł,olnośćwyboru, szybkośći łatwośćzdob).wania dóbr oraz możliwośćgłoszenia

krytyki. Na skutek tych trendów główną cechą jednostek staje się egoizm, z którego wprika
obojętnośćwobęc otaczĄącej nas rzeczywistości oraz drugiego człowieka" (s, 96). W drugiej

wersji pracy Autorka, rezygnuje z tego krytycznego podejściado wolności,wyrzucając całe
drugie zdanie dotyczące źtodełegoizmu i wy,nikającej z niego obojętnościna ataczający nas,
przede wszystkim ludzki, świat.

Korekta tą spowodowana, jak sądzę, moją poprzednią rccenzją,jest słuszna. Nie widać
bowiem powodu, aby wolność,która siłąrzeczy rodzi pluralizm postaw, utożsamiać ztym, co
negatywne. Wręcz przeciwnie, na przykład dlalózęfa Tischnera, była to wartość,która funduje
etyczne dzialanie człowieka. Można by przytoczyć, w odniesieniu do ducha rozprawy, która
zakorzeniona jest w tomistyc7nympersonalizmie

Sporze o istnienie człowieka. Pisał on

Rodzińskiego, protest Tischnera, zapisany w

,§ie możemy... zgodzic

się

z tezą, ze to właśnie

tomistyczne myślenie o wolności ma być wzorem i lekarstwem dla współczesnych" (Kraków
1998, s. 162}W pewnym momencie rozwtzańSporu, odwołując się do Kierkegaarda, Tischner

podkreśla, iż wolnośćjest ryzykiem związanym z wyborem wartości(s. 310). Gdy wybieramy

wartościpozytywne przyswajamy sobie dobro i nasza własna wańośćosobowa wzrasta. Gdy
zaśwybieramy zło ta osobowa wartość,,zmniejsza się", lecz za\Ę,sze stanowimy niezbywalną
wartośćosobową (pewne ,ja aksjologiczne"), której nie mozna nigdy zakwestionować. Jednak

podstawą procęsu ,,przyswajania"

i

,,odslł.ajania" wartościjest wolność,która w sobie jest

wartościąpozytywną. Jak pisał Tischner, wolnośćjest, z jednej strony, związanazprzeĘciarrń
aksjologicznymi i umozliwia preferencję,Iecz z drugiej strony, sama wyraza się ptzez wybór,
Wyborem fundamentalnym wolności jest wybór bycia wolnym

a

dopiero wjego łonie dokonuje

się wybór dobra Lub zła (s. 299 Sporu). Konkludując, można stwierdzić, ze w ocenianej
rozprawie, mimo korekt, zbyt jednostronnie związano pojęcie wolności ze skrajną postacią

liberalizmu. Swiadczy o tym fakt, że o wolności pisze Autorka razptaw odwofując się
wyłącznie do krytyki liberalizmu dokonanej przęz Stanisława Kowalczyka, Pisząc o liberalnym

społeczeństwie Żmvda-Frydrychowska,

za Kowalczykiem,

stwierrlza,

że ,,Podejście to

propaguje ideę maksymalnej wolności wraz zpotrzebarti aktywizmu, pracy, innowacyjności i

rozwoju cnót obywatelskich" (s. 121). Wolnośćzostaje w ten sposób uznana co najmniej za
podejrzaną. Nie kwestionując tych wniosków, postuluję myślenieo wolności w pogłębionych
kategoriach, które zręszą zawięta także fiozofia Rodzińskiego, Daje ona bowiem mozliwość

spojrzenia na kulturę od strony antropologiczno-etycznej,

co zakłada pogłębienie krl,tyki

kultury o ten wymiar. Chociaż złe ażycie wolnościprzyczyniasię do kryzysu, to nie z wolności
kryzys wypływa. czynniki ów kryzys wzbudzające są wszak wielorakie.

3,

Czy personalizm _iest receptq na wszystkie wymiarył kr_v4vsu współczesnej kultury?

Juz we Wstępie Autorka rozpraw stawia tezę, ,,wedle której godnośćosoby ludzkiej

jest wartoŚcią nadrzędną

i

może stanowić punkt wyjściado rczwiryywania kryzysów we

współczesnej kulturze społecznej" (s. 8, drugiej wersji pracy). Wobec stwierdzenia, iż kulturę

współczesną drwą kryzysy różnego rcdzaju powstaje pltanie: czy personalizm Rodzińskiego
albo personalizm w ogóle, który zostaŁ przez Żmudę-Ftydrychowską zaaplikowany, w mniej
lub bardziej udany sposób, do rozwiązywania kryzysów współczesnej kultury ma zastosowanie
do wszystkich aspektów kryzysu pojawiających się w obecnej kulturze? Jest to pytanie o to czy

Personalizm nie został potraktowany w ocenianej pracy jako ,,panaceum" na wszystkie bolączki
wsPÓłczesności, jako uniwersalny środek rozwiązania wszystkich aspektów kryzysu kultury

współczesnej? Byłoby to zbytnie uproszczenie złożonościkryzysu współczesnego, a także
uProszczenie samego personalizmu, który, jak kłżdyskończony tw-ór ludzki, nie może przecież
byĆ adekwatny do wszystkiego. Zasadne byłoby więc pytanie; czy są takie obszary kryzysowe,

do których rozułiryania nie stosuje się lub nie wystarcza przyjęcie tezy głaszącej, iż godność
osoby ludzkiej jest nadrzędna. W drugiej wersji rozprawy Autorka podjęła próbę uniknięcia tej

kwestii doprecyzowuj ąc,żeprzyjmuje pojęcie kultury, które wiąze się ściśleze sferą społeczno*
komunikacyjną. Niemniej zadane pltanie pozostaje aktualne, gdyż, mimo doprecyzowania

rozumienia kultury, tendencja do szukania w personalizmie tomistycznym ,,panaceum" na
tóźme wymiary kryzysu kultury współczesnej, jest w pracy nadal widoczna.
Po drugie, wbrew zapewnieniom Autorkt zpoczątkowych partilrozprarły, wydaje się,
że jednym z kłopotów z personalizlnem Rodzińskiego jest jednak substancj alizmobecny także

w koncepcji osoby, Autorka rczprary pisze o tym charakteryzując ten personalizm na s. 47
Pierwotnej wersji rozprawy. Ostatecznie, jak podkręśla za omawianym autorem, nie da się
Pojęcia osoby, jako pojęcia pierwotnego, zdefiniować ani przęz odniesienie do najblizszego
rodzaju, ani do rożnicy gatunkowej. Mozna je jedynie ,.uwytaźnió"

intuicji intelektualnej (s. 47, w nowej wersji

s. 44).

W kwęstii

tej

i

uchwycić za pomocą

jednak Autorka zmieniła lub

złagodziłazdanie,gdyżnie znajdziemy wdrugiej wersji rozptary fragmentu zes.47 pierwszej
wersji, w którym przekonuje, że osobajest substancją,

chociż substancja osobowa tworzy inną

sferę relacji niż osoba mająca także charakter substancjalny.

4.

Kłopot]l z po.ięciem godnościosob]l ludzkiei

Ostatnia kwestia. którą chcę podjąć w dyskusji z Autorką tozptaw, to zagadnienie
Sensu pojęcia godnoŚci osobowej.

Możnatwierdzić, iz kłopot z określeniem tego pojęcia to nie

tyle kłopot Autorki ocenianej rozprary) lecz ruczej samego Rodzińskiego, źl moze nawet
samego personalizmu, jako nurtu. Tym, co stanowi problem Autorki rozprawy jest powtarzanie

niejasnych idei na temat godności osobowej za Rodzińskim. Czytamy w wersji poprawionej

rozpraw:,,Dla personalisty godność... jest to wartośćmetaftzyczna i nie jest konsekwencją/
wypadkową ludzkich

dzińń,lecz określanasz ludzki

by.t

osobowy niezależnie od tego, czy

dany człowiek na nią zasługuj e, czy nie" (s. 55-56). Co ł,ięcej, czlĄamy dalej, ze ,,Godnośćnie
tworzy się w działaniu człowieka, ale wytaża się poprzez jego dzińanie" (s. 57). To określenie,
wztęte w sobie, nie musi budzić wątpliwości, chociuż nie jest ono jasne, gdy weźmie się pod
uwagę kolejne określeniagodności u Rodzińskiego, który wprowadza m.in. pojęcie,,godności

osobowościowej". Jest ona czymśróżnym od ,,godności osobowej" i stanowi efekt dokonan
jednostki ludzkiej i rozwoju jej osobowości i pozostaje w zależnościod posiadanychprzeznią
cnót. ,,Z niej [godności osobowejJ wypływa prawo osoby ludzkiej do integralnego rozwoju,

który jest vz;nawany za syntezę wszelkich praw człowieka" (s. 56). I dalej: ,,Oczywistym
w),daje się fakt, że człowięk powinien swoim działaniem potwierdzać własną wartość,czyli

wybierać takie działanie, które afirmuje jego godność,a unikać tego, co się od niej oddala" (s.
56). ,,Organem" potwierdzania godności osobowej jest sumienie, zdolne do osądu dzięki jei

właściwejintelektualnej intuicji. Funkcjonuje ono dzięki temu, że istnieje nonna moralna, jaką
jest właśnieontyczra, a więc osadzona w bycie, godnośćosoby ludzkiej. Niejasne w tym ujęciu

godności są kwestie więące się z relacj ą między godnością osobową a osobowościową.Nie
jest tez jasne jak możnauchwycić poznawczo godnośćosobową, Wydaje się, ze nie wystarczy
do tego ujęcia intuicja metaftzyczna. Te dwazagadnienia chcę jednak przedstawić jako pytania
do Autorki rozprawy.

5.

ProblemaĄlcznośćąnalizy Łyzvsu kulturyl współczesnej

W pracy p. mgr Żmudy-Frydrychowskiej, w rozdziale drugim, mamy próbę podjęcia
analizy kryzysu kultury współczesnej. ProblemaĘczne jest określenie współczesnej kultury

jako sprowadzonej wyłącznie do wymiaru psychologicznego. Kuitura bowiem, dla Autorki
tozQra\ł}, ,,w oczach współczesnego człowieka

nie stanowi już czegoś wobec

niego

zeumętrznego i obiektywnego" (s. 82). Stwierdzenie to nie jest całkowicie pozbawione racji,

choctń domagałoby się uzasadnienia, które nie zostało wystarczająco rozwinięte. Jest to, w
pewnej mtetze, ujęcie niespójne

z

deklarowanym we Wstępie rozumieniem kultury jako

pewnego systemu społecznego (s. 7). Trudnośćstanowi też, w kontekście psychologizacji czy

subiekty*,izacji kultury diagnozowanej przezAutorkę, wypowiedź ze s. 86 poprawionej pracy,
gdzie czytamy, że .,Współczesne nurty filozoficzno-ideologiczne coraz częściej utozsamiają
człowieka z zespołem relacji społecznych, kwestionuj ąc przy tyrn jego autonomiczną osobową
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naturę". Autorka wymienia tu m.in. oświeceniowy racjonalizm, liberalizm, ekonomizm,
strukturalizm i postmodernizm- Potrzebne byłoby tu jednak wyjaśnienieprzejścia między tymi
dwoma rozumieniami kultury, które wydają się sobie przeciwstawiać. Zmiarta w rozumieniu
kultury jaka dokonała się w nowożytnościtakże domaga się wyjaśnieńbardziej pogłębionych.

Aby to uczynić nalężńa sięgnąć np. do koncepcji ,,świata życia" z myśliHabermasa, araczej
do opisu jak do tego rozkładu ,,świata życia" doszło. Powstaje bowiem pl,tanie jak ujęcie
subiektywistyczne (psychologiczne) kultury ma się do jej ujęcia społeczno-materialistycznego.

Rozdziń, który stawia diagnozę kultury współczesnej powinien uwzględniać, moim zdaniem,
analizy w tym zakresie

jlż ptzeprowadzone

przęz filozofów badających przemiany sensu

kultury i miejsca jakie zajmował w niej człołł,iekw różnych epokach. Brakiem tego rozdziału
jest zdecydowanie to,że nie wyjaśniaon rzetelnie jak doszło do diagnozowarrej subiektywizacji

kultury nowoźytnej i nie uzasadnia wystarczająco powodów kryzysu, którym naznaczona
zostala współczesność.Przytoczonew tym zakresie argumenty są najczęściej same w sobie
słuszne ale zwl,kle pozbawione pogłębionej analizy, która uzasadniałaby przedstawione tezy.

W analizie kultury współczesnej brakuje także jednolitej metody, co prawdopodobnie
wynika z decyzjiAutorki, by tę analizę przeprowadzić niemal na,,własną rękę". Z jednej strony
świadczyto o odwadzebadavłczej ale narażanaryzyko pewnego ,,populizrnu filozoficznego"

w krytyce kultury współczesnej, którego nie udało się Autorce uniknąć. Dośćeklektyczne
zęstawienie poglądów na temat negatylvnych aspektów kultury współczesnej, które ma
przekonać o jej kryzysie, w gruncie ruęczy nie przekonuje. Jakośćrozdztńu poświęconego
krytyce kultury współczesnej podniosłaby jasna myślprzewodnia, która mogłabyć zbudowana
w-

oparciu o współczesną refleksj ę f:Jozaftczną z zakresu krytyki kultury. Niestety Autorka

rozprawy w niewielkim tylko stopniu sięgnęła do literatury fiozofl,cznej ztego zakresu. Jest to

jeden

z

powazniejszych braków ocenianej rozprawy jako całościa razdziału drugiego w

szczególności. Oparcie się na studiowanych tylko wyrywkowo tekstach dotyczących kultury
współczesnej, o róznym stopniu adekwatności do podjętej tematyki i pochodzącychzróżnych

dyscyplin naukowych, nie dało zadowalającego efektu, którym miała być krl.tyczna utaliza
kultury współczesnej.

IV.

Błędy i uchybienia w rozprawie - sytuacja po korekcie

W pierwszej recenzji wskazałem na obecne w

rozpra\fu,ie

błędy i uchybienia, które nie

powinny zta\ężc się w pracy doktorskiej oddanej do recenzji. Większośćtych błędów zostńa
usunięta. Jednak częścz nich, w sposób oczywisty, nie mogła być poprawionabęz radykalnej
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zmiany treścipracy, o którą bynajmniej nie postulowałem. Pozostają więc w mocy nięktóre
zastrzężeńa zavłarte w poprzedniej recenzji, które krótko przedstawię.
Pozostaję krytycznie ustosunkowany do przyjętego przez Autorkę założenia, ktorę
sugeruje, ze myślenie filozoficzne winno być radykl anie rozdzielone od myślenia i treści
teologicznych. Z powodu tego zńożenia w rozprawie, w miejsce analizy tekstu Rodzińskiego.
mamy niekiedy do czynienia

z

przy,h,sawaniem badanych poglądów

do zńożonej uprzednio

tezy.Ptzyjęcie tego zńożentabez dokładnej analizyjaką rolę pełni w myślibadanego filozofa
treśćteologiczna, spowodowńabłędną interpretację,

iż myślenieodwołujące się do

treŚci

teologicznych jest narzuceniem filozofii pewnego obcego ;,bagaż|i'. Nie zostało to wyjaŚnione,
Ięcz z, pozycji

zńożorcj tezy Autorka pisze o badaniach Rodzińskiego w sposób, który kaze

wnioskować błędnie o wmieszaniu treściteologicznych w refleksję filozoficzną. akazuje się to
błędem, który się ujar,rnia, gdy sięgniemy do tekstów Rodzińskiego. Z jednej strony bowiem,

zapewne pozostaje on pod wpływem myślimetaftzycznej ale
fenomenologię osoby

w oparciu o model Boga,

z drugiej

próbuje uPrawiaĆ

ujmowanego ptzęz chrześcijaństwo jako

pozostającego Jednym w Trójcy Osób. Dla Autorki rozprawy jest to niejasna kwestia. Z

powodu braku rozeznania

w tym

zagadnieniu pozostawia nierozstrzygniętym pYtanie o

prawomocność filozofii odwołującej się do treściteologicznych, Tak

w ujęciu metafizyki

tomistycznej, którą Rodziński krytykował, jak teZ w ujęciu fenomenologii, do której rórłryrie
kry.tycznie się odnosił, istnieje mozliwośćmówienia o religii i Bogu w filozofii bez jej
przeksńałcania w teologię. Nieprecyzyjry językAutorki rozpraw wzbudza jednak rvrażenie,
iż Rodziński w sposób nieuprawniony przekraczń granicę między filozofią a teologią.
podtrzymuję także swe uwagi z poprzedniej recenzji w sprawie braku krytycyzmu

Autorki wobec myśliRodzińskiego oraz wobec personalizmu jako takiego. JeŚli nawet tego
h,ryycyzmu w ocenianej pracy nie brak całkowicie to na pewno jest go zamało. Pojawiają się,
co prawda, w niektórych ustępach rozprawy uwagi krytyczne ale najczęŚciej są one rzucone
mimochodem i bez uzasadnienia. Szczególnie ten brak narzuca się czytelnikowi ZakońCzęnia.
które, jak się wydaje, stanowi naturalne miejsce na uwagi krytyczne wobec badanej koncepcji.
'W

zakresie wykorzystania tekstów innych autorórv wskazane przęze mnie w pierwszej recenzji

naduĄcia zostały usunięte, Nie ma więc racji by,tu ponawianie jakichkolwiek zarzutów z
poprzedniej recenzji. W pierwszej recenzji wykazałem takżębatdzo liczne błędy redakcl'jne i
techniczne występujące w ręcenzowanej pracy doktorskiej. W drugiej wersji rozprawy niemal

wszystkie błędy wskazane przęze mnie usunięto, chociaż drobnych potknięĆ, które pozostałY,

nie mozna uniknąó. Korekta błędów językowych i edytorskich uczyniŁa rozprawę czytelną i
przejrzystą, co pozwala na właściwezrozumienie tekstu arazrrapoz1,'tywną ocenę rozFraw}-1,t

V.

Ocena końcowa. \ilniosek do Rady Wydzialu

Podsumowując przedstawioną opinię stwierdzam, że w świetleobowiąującego prawa
(Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
której jednolity tekst został ogłoszony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej

z dńa

Wyższego

z

15 września2017 r., a także rozporządzenia Ministra Nauki

i

dnia 19 stycznia 2018 r., w sprawie szczegółowego trybu

Szkolnictwa

i

warunków

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym orazw

postępowaniu

o

nadanie tfiułu profesora) przedstawiona powtórnie do oceny rozpraw-a

doktorska p. mgr Barbary Zmudy-Frydrychowskiej pt. ,,Personalizm Adama Rodzińskiego
wobec wyzwań współczesnej kultury" (Krakow 2018) spełnia kry.teńa ustawowe stawiane tego

typu rozprawom. Dlatego wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Filozoficznego UPJP II o
dopuszczenie wyżej wymienionej rozptaw do dalszych etapów postępowaniaw przewodzie
doktorskim.

Zpoważaniem

L2

