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1.

Uwagi wstępne
Niniejszą recenzję przedkładam w-odpowiedzi na pismo/nr 205 tWl'l2a17lDziekana

Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, ks. dr hab. Jarosława
Jagiełły prof. UPJP II z dnia 20 listopada2017 roku. infornrującego o decyzji Rad,v Wydziałti

Filozoficznego, która w dniu 15 listopada2017 roku folmalnie powołałamnie na recenzenta
w przewodzie doktorskirn mgr Pawła Pałasińskiego.

Mgr Paweł Pałasiński przedstawił do oceny dyserlację doktorską, która zakresowo
mieŚci się w obszarze nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, W ramachzaś lilozofii

lv takich subdyscyplinach filozoficznych jak: historia filozofii współczesnej.
antropologia fiozofi,czna, etyka i epistemologia. Autor nie podejmuje analiz, które

Plasuje się

w,vkraczałyby poza obszar nauk humanistycznych, Zasadniczo wszystkie przeprowadzone
analizy mieszczą się w zakresie przedmiotowym fllozofii.

2.

Ogólna charakterystyka rozprawy

Przedłożana do oceny praca doktorska Iiczy 301 stron. Zos1ała podzielona na

3 rozdziały, Do jej napisania autor wykorzystał 30 pozycji źródłowych oraz 97 pozycji
z zakresu literatury przedmiotu (s. 3). We wstępie stwierdza, że ..głównym zaclaniem
niniejszej lozprawy jest nie tylko omówienie interpretacji Buczyńskiei - Garewicz. \ecz
równiez obrona tezy mówiącej. że jej objaśnienie jest odkrywcze

i

now,atorskie na tle

dotYchczasowYch badań nad fllozofią Nietzschego". (s. 11). Stwierdza także, ze jego praca
doktorska jest pierwszątego typu pozycją na świecie.która podejmuje problem interpretacji

mYŚli Nietzschego przez polską filozof, Podstawowym celem badawczym doktoranta jest
wYkazanie, że Hanna Buczyńska - Garcwic z faktycznie zaproponowała nowatorską
interPretację myŚli niemieckiego filozofa. Swiadomy trudnościrealizacji tak powziętego celu
badawczego autor stwierdza: ,,Nalezy przy tym zauważ.yc, iż analiza objaśnienia Buczyńskiej
- Garewicz oraz wskazanie wspomnianych niedoskonałościnie są wystarczające b5, obalić
lub

obroniĆ Postawioną w placy tezę mówiącą,

iżjej interpretacja jest

nowatorska. Dla realizacji

tego celu konieczne jest przeprowadzenie porównania jej wykładni z innymi objaśnieniami

w rozdziale trzecim" (s. 15). Problem ten autor raz
jeszcze PrecYzuje na stronie t7 pisząc, że
,.Nalezy przy tym jednak zaznaczyc, że

filozof-ri Nietzschego, które ma rniejsce

dotYchczasowa recepcj a egzegezy Buczyńskiej - Garewicz nie moze być uznana za argument
PrZY rozwaŻaniu Problemu nowatorstwa jej interpretacji. Dopiero porównanie jej wykładni

fllozofii Nietzschego z innymi interpretacjami moze dostarczyć takiego rozstrzygnięcia',. We
WStęPie znajdujemY intbrmacje na temat struktury pracy oraz wykorzystanych przez
autora

materiałów ŹrodłowYch i opracowań. W poprz edzającym wstęp opisie bibliograficznym.
autor
Zaznacza, Żę w PracY będzie posługiw'ał się metodą interpretacji immanentnej,
analizy
krytycznej oraz analizv porównawczej (s. 3).

P'ozdziń Pierwszy zawiera problemową ekspozycję najwazniejszych po.jęć filozofii
FrYderYka Nietzschego, Autor przywołuje i omawia takie pojęcia jak: wola mocy, prawda.
nihilizm, wieczrry powrót tego

sameg o oraz

przewartościowanie wszystkich warlości. Analiza

ta zastała PrzeProwadzona na materiale zródłowym. Autor wyinterpretowuje znaczenie
tych
PoszczególnYch PojęĆ zrożnYch dzięł niemieckiego filozofa. W strukturzę rozptaw:, rozdział
PierwszY ma charakter bazowy. Pisząc ten rozdział doktorant chciał stworzyć interpretac.vjną
Podstawę, do której mógłby się odnieśćw ocenie interpretacji Buczyńskiej - Garewicz.
Stwierdza. Żę tęn rozdział..stanowi tło dla interpretacji Buczyńskiej - Garewicz. gdyż jest,

w nim zaPrezentowana wykładnia zgodna

z

tym, częgo można się dowied ziec o filozofii

Nietzschego z Podręczników do historii filozofii" (s. 18). Zaznaczajednak, ze
nie jest to
wYkładnia nowatorska tylko syntetyczne ujęcie ogólnodostępnej wiedzy podręcznikowej"

Rozdział drugi zawięta przedstawienie interpretacji polskiej filozo;

W

oparciu

o dostęPne tekstY Źródłowe. doktorant dokonuje rekonstrukcji interpretacji pojęć filozofii
Nietzschego, której dokonała Flanna Buczyńska - Garewicz. Każdy podrozdział zamykają
uwagi Podsurrrowująco

-

krytyczne,

w których autor odnosi się do

autorkę interpretacji tekstów Nietzschego.

proponowanej przęz

W rozdziale

trzecinr doktorant przeprowadza rozległą t krytyczną kontiontację

interpretacji ploponowanej przez Buczyńską - Garewicz z wybranymi interpretac,iami filozolri

Fryderyka Nietzschego.

W tej

konfrontacji uwzględnia najwazniejsze interpretacje

zagranicznych komentatoró\Ą, jego filozofii. Clrodzi tutaj o takich autorów jak: M, Lleidegger,
K" Jaspers, G. Deluze. A. Danto. P. Klossowski, M. Foucault, M. Scheler czy R. C" Solomon.

Na podstawie przeprowadzonej and.izy porównawczej autor wskazuje na czym poiega, w
jego przekonaniu, nowatorskośćinterpretacji myśliNietzschego, ktorej dokonała główna
bohaterka pracy.

Dysertację autor zamyka wnioskami,
Prowadzonych analiz.

W zakończeniu raz

interpretacja Buczyńskej

-

w ktorych dokonuje

podsutnowania całości

jes,zcze pokazuje na czym polega nowatorska

Garewicz, Bibliografi

a zawiqa

najwazniejsze pozycje

F. Nietzschego, które zostały pIzez autora wykorzystana w prace orazlitęraturę pomocniczą,
ktore obejmuje najwazniejsze opracowania tej filozofii,
CałoŚĆ placy została napisana w języku przedmiotowym. Język metaprzedmiotowy

jest stosowany zwłaszcza w uwagaclr krytycznych

i

podsumowaniach, W ten sposób autor

Przedstawia czytelnikowi zwartą przedrrriotowo pataftazę poglądow Nietzsclrego.
Buczyńskiej - Gareu,icz oraz wybranych zagranicznych komentatorów.

3.

Walory rozprawy

1.

Rozprawa podejmuje temat dotychczas nieopracowany, W ten sposób uzupełnia ona
braki w polskiej literaturze przedmiotu dotyczącej tjlozofii Fryderyka Nietzschego. Na

szczególne podkreŚlenie zasługuj e to, że autor podjął się tego zadania przy braku
Stosownej literatury przedmiotu. Ten brak opracowań interpletacji Buczyńskiej

-

Garewicz doktorant tłumaczy ..relatywnie krótkim czasem jaki upłyrrąłod ukazania się
głównego dzieła tej autorki dotyczącej filozofii Nietzschego" (s. 17). .Iest to zasadne
wl.tłumaczenie"

)

PrecYzyjne określenie celu badawczęgo olaz sposobów uzasadnienia podstawowej
tęZY Pracy doktorskiej. Ogólnie rzecz ujmując, metodologia zastosowana w pracy jest
poprawna"

J.

Struktura pracy jest klarowna

i

przejrzysta. Podzial treścizostał przeprowadzony

w sposób prawidłowy.
4.

W rekonstrukcji podstawowych pojęć filozofii Nietschego, autor opiera się na tekstach
zródłowych" Tylko w nierł,ielkim stopniu opiera się na komęntarzach. Sarnodzielnie

Podejmuje się rekonstrukcji znaczeń najwazniejszych pojęć, które rozsiane są po
róznych dziełach niemieckiego myśliciela.

5. Na

uwagę zasługuje to, że autor wybrał jako materiał porównawcz>] z interpretacją

- Garewicz

z rcżnych nurtów
filozolicznych" Uwzględnił przedstawicieli wywodzących się z egzystencjalizmu,
fenomenologii, hermeneutyki. filozofii analitycznej czy poststrukturalzimu,
BuczYńskiej

prace autorow. pochodzących

Uwzględnienie tej róznorodności zasługuj ę na szczególne podkreślenie i pozy.tywną
occnę.

6" Na uwagę zasługuje to; żę doktorant nie tylko dokonuje rekonstrukcji różnych
interPretacji myśliNietzschego, ale tez podejmuje się ich samodzielnej oceny
w sposób szczególnv jest widoczny w dokonywanych
Posumowaniach i wnioskach. Doktorant nie uchyla się przed, formułowaniem
własnego zadania, Ma jednak świadomość
trudnościzwiązanych z jego
uzasadnieniem. 'frzęba zaznaczyc, że świadomość
trudności
krYtYcznej. Ten krytycyzm

interpretacyjnych

IowarZYsZY autorowi od samego początku pracy. Juz bowięm we wstępie wskazuje

kłoPotY dotyczące badania, które określajako ,.intetpretacje interpretacji". Swiadomy
tyclr trudności podejrnuje jednak próbę uzasadnienia swojego stanowiska.

7.

Doktorant sprawnie posługuje się metodą komparatystyczną, czego przykładem są
PrzeProwadzonę zabiegi zestawiania ze sobą róznych interpretacji 1ilozofii Fryderyka
Nietzschego.

8. Warto

podkreŚlić,

żę r-rzasadniając swoje stanowisko w kwestii

interPretacji Nietzschego dokonanej przez Buczyńska

nowatorskości

- Garewicz, autor

dysertacji,

daleki jest od ostatecznych deklaracji. Mozna powiedzieć, ze proponowana przez
niego Ocena tej interpretacji ma charakter hipotetyczny. Wahania autora nie świadczą
w zadnYm wypadku o jego niekompetencji, ale o duzym krytycyzmie i świadomości
problemu badawczego. z którym z własnego wyboru przyszło mu się zmierzyc.

9. W

swojej dYsertacji, autor uwzględnił, wszystkie najwazniejsze prace niemieckiego

filozofa" Korzystał przy tym nie tylko

z

ptac przełożonych na język polski, ale też

z ksiązek i artYkułów do tej pory nieprzetłumaczonych. Wziął pod uwagę wszystkie.
chYba najwazniejsze, oplacowania jego filozofii i etyki dostępne w języku polskim,
atakże w mniejszym stopniu w irrnyclr językach.
10.

Na uwagę

zasługuje równiez fakt,

żę w trakcie studiów doktoranckich,

autor

roZPraWY, oPublikował 5 artykułów poświęconych rożnym aspektom filozofii

FrYderYka Nietzschego.

To

pokazuj

e, że doktorant nie ograniczył się tylko

do

naPisania rozprawy, ale swoje poszukiwania zrozumienia skornplikowanej myśli

niemieckiego tjlozofia starał się upowszechniać, publikując
czasopismach naukowych

i

je w

rózn.vch

monografiaclr redakcyjnych. Przypuszczam, że

mgr Paweł Pałasiński ma ambic_ję stania się poważnymbadaczem myśli Nietzschego
w polsce" Jego dotychczasowa pracanaukowa dobrze rokuje na przyszłość.
11"

Od strony redakcyjnej praca nie budzi powazniejszych zastrzeżeń. Formalna strona
Pracy jest na dobrym poziomie. Język pracy jest poprawny i komunikatywny. Autol
unika zargonu filozotlcznego. atbrystyki

i

metafor, w których gustował Nietzsche.

Dokonane parafrazy tekstów niemieckiego filozotb oraz innych jego komentatorów.
zostały zilustrowane właściwymicytatami pochodzącymi z tekstów zrodłowych,
12. Podstrmowując, jednoznacznie stwierdzam.

że praca została napisana

z

aulęntyczną

Pasją badawczą, Na kazdej stronie widać pełne zaangażowania zmaganie Autora

z trudną ..materią" problemów, które w pełnym aforyzmów i metafor języku wyrazlł
Fryderyk Nietzsche. Praca ujawnia głęboką erudycję autora, który dosyc swobodnie
PoruSZa się

w

gąszczu róźnych interpretacji myśliniemięckiego 1ilozofa.. W dobrym

stopniu przyswoił sobie wiedzę

o filozofii

salnego lrryderyka Nietzschego. iak

równiez jego komentatorów. W mojej ocenie. wiedza ta umozliwiła mu napisanie
wartościowej rozprawy.

1.

Uwagi krytyczno - polemiczne i pytania do dyskusji

1.

W opisie

bibliograficznym pracy autor stwierdza,

żę posługuje się

..metoclą

interpretacji immanentnej" (s" 3). Przyznam się, ze nie spotkałem się

z

takim

okreŚleniem metody interpretacji tekstów. Jak doktorant rozumie taką metodę?

Na stronie 18 autor pisze zdanie: .,Dla zachowania jasnego oddzielenia interpretacji od
tego, co jest interprętowane wprowadzony został osoby rozdział pacy". Na czym
dokładnie polega (i czy w ogóle to jest możliwe) oddzielenie interpretacji ocl tego. co
interPretowane. W moim przekonaniu, autor tego nie pokazał. .Iest

skomplikowany problem epistemologiczno

w

-

to zresztą dosyć

hermeneutyczny,

ktory

np.

jest rozwiązywany w taki sposób, że nie mamy żadnej
rnozliwoŚci odróznienia interpretacji od tego, co interpretowane. Niektorzy
korrstruktywizmie

interpretatotzy zwracają uwagę, ze sam Nietzsche był konstruktywistą, kiedy pisał. ze

nie ma faktów tylko interpretacje. Czy doktorant uważa, ze niemieckiego filozofa
można zaltczyc do zwolennikow radykalnego konstruktywizmu? Przy interpretacji

takich pojęc jak .,poznanie'' czy ..prawda" zabtakło, w moim przekonaniu. zwrócenia
uwagi na problem konstruktywizmu.
J.

Kolejna uwaga krvtyczna dolyczy samej konstrrrkcji pracy. Czy rozdział pierwszy, w
którym autor dokonuje objaśnienia podstawowych pojęć filozotii Nietzschego, jest w

ogole potrzebny?

W

rczdziale tym,

jak pisze

doktorant, mamy syntetycznie

opracowane informacje o podstawowych pojęciach filozofii Nietzschego. które mozna
spotkaĆ w standardowych podręcznikach do historii

filozofii. Jeślizatem informacje

te

są dostępne w podręcznikach do historii,filozofii. to po co raz jeszcze o nich pisać7

Inna wątpliwoŚć jest taka. ze inlbrmacje zawarte w pierwszym rozdziale wcale nie

pochodzą

z

żadnych podręcznikór,ł, do historii filozofii współczesnej" Nie są też

żadn5'm syntetycznym ujęciem wiedzy podręcznikowej. Mozna powiedziec, że to jest

interprelacja tych pojęć według mgr Pałasińskiego. Czy maona znamiona interpretacji
autorskiej, jest juz inną kwesttą. Poza tym, autor powołuje się tylko na 2 podręczniki

do historii filozolli autolstwa E. Coretha

i T. Gadacza. Wobec tych trudności, moze

doktorant powinien od razu przejśćdo interpretacji proponow,anej przez Buczyńską

_

Garewicz, a następnie dokonać jej porównaniaz innymi interpretacjami? Sarn przeciez
ma słuszne wątpliwości"czy jego praca nie ograniczasię tylko do porównaniarcżnych

interpretacji. Jeślijuz autor stwięrdza. ze intetpretacja Buczyńskiej - Garewicz jest
s9rzeczna

z tym co powiedział Nietzsche, to

sąd ten opiera na własnej interpretacji

myśli niemieckiego filozof-a, a nie na wiedzy podręcznikowej.
4.

Na stronie 11

doktorarrt pisze,

że chce wykazać

now,atorskość interpretacji

Buczyńskiej - Garewicz na tle ..dotychczasowych badań nad l'rlozot-rą Nietzsclrego".
Dotychczasowych, czyli konkretnie których? Brakuje tu po pierwsze. określenia ram

czasowych,

po drugie,

niejednoznacznoŚci

wskazania konkretnyclr, wiodącl,ch

. prz!-

całej

tego terminu, interpretacji. Na tej samej stronie autor stwierdza, że

jego praca jest.,pierrł,szą w świecieprobą krytycznej analizy interpretacji Buczyńskiej

-

Garewicz"" Powinien nczej napisać w Polsce, a nie na świecie. Przy kolejnej

redakcji pracy sugeruję wykasować to sformułowanie, tnaczej nieżyczliwy czytelnik
mógłby to zinterpretować jako wyraz megalomanii młodego naukowca.
5.

Autor precyzyjnie nie pisze dlaczego w literaturze przedmiotu, mamy tak wielką ilość

róznych interpretacji filozofli Nietzschego. Odpowiedź, moim zdaniem, jest
następująca" Ta wielośćinterpretacji jest konsekwencją wieloznacznego językajakim
ten filozof się posługuje. Jeślibowiem jakiśautor w sformułowanych tezach posługuje

się nazwami wieloznacznyml, to konsckrvencją tego jest to, ze iclr interpretacja musi

byĆ również wieloznaczna, gdyż nie mozna dokonać jednoznacznej literalizacji pojęć,

które same są wieloznaczne. W Polsce duzo na ten temat pisał prof.

Chciałbym zwrócić uwagę tylko rra jedną kwestię.

W

przeciwieństwie do wielu

interpretacji filozofii Nietzsclrego, które powielają jego
wl,ęIoznaczne

M. Przełęcki.

język i ,ą tak

samo

jak materiał źródłowyna którym bazują. interpretacja zaproponowana

przez Buczyńską - Garewicz jest wyrazona w języku dosyć precyzyjnym. frzeba
pamiętać" ze polska filozof była nie tylko wytra\Ą/nym znawcą myśliNietzschego ale

tez semiotykiem. Stąd tez przywiązywńa dużą uwagę do jasnego wl,powiadania
swoich myŚli. Szkoda, ze autor nie dostrzega tego właśniewaloru interpretac.ji
Buczyńskiej - Garewicz, który odnosi się do warstw)/ językowej. W mojej ocenie
interpretacja im bardziej klarownie wyrazona językowo, tym bardziej wafiościowa
poznawczo. Dlatego tez nie podzielam entuzjastycznego stwierdzenia Nietzschego, ze
,.dobrzy czytelnicy czynią ksiązkę coraz lepszą" czytelnicy

żli czyniąją klarowniejszą"

(s. 288). Autor rozprawy, jak przypuszczam, chce byó tym dobryrn czytelnikiem.
Recenzentowi pozostaje nie tylko

z

racjt funkcji, alę też osobistych preferencji być

tym złym, który wszędzie domaga się klarowności,
6.

Autor wysuwa kontrowersyjnątezę. która dotyczy już nie tylko tllozofii Nietzschego,
ale całej filozofii. Twierdzi bowiem, ze inr bardziej filozolra wyrazona jes1 w języku

atbrystyczny

i

metalbrycznym, tym bardziej pozwala na tw.orzenie swobodn,vch

interpretacjirożnych problemów. W tej kwestii nam odmienny pogląd.IJważam,żę

nie jest dobrze dla filozofii kiedy tonie w morzu aforyzmów i

metafor,

Wieloznaczność nie jest cnotą języka filozofow. tylko ich nieusuwalną wadą, zktorą

jednak trzęba navczyc się zyć. Inna sprawa, jak radzic sobie

z

wieloznacznością

pętających umysł metafor. W tej kwestii odsyłarn do prac J. Pelca. M. Przełęckiego.

A. Nowaczyka. J. Woleńskiego i innych.
We wstępie autor pisze, iż zamierza llrykazac, ze interpretacja filozofii F. Nietzschego
dokonana ptzęz Buczyńską - Garewicz jest nowatorska. Nigdzie jednak nie podaje
kryteriów" które decydowałyby o nowatorskości interpretacji. Co to bowiem znaezy,
ze jakaŚ interpretacja jest nowatorska. Aby stwierdzic, ze x jest nowatorskie trzeba

PrzyjąĆ okreŚlone kryteria wartościujące. Pytanie. czy doktorant przyjmuje jakieś

kryteria, które rozstrzygńyby

o

nowatorskości interpretacj t"

Czy są to

kryteria

obiektywne, czy tez subiektywne? Czy nowatorskośc, jak mozna wywnioskować
Z

rcZpraĘ, polega

na tym, ze ktoŚ zwraca uwagę na takie aspekty danej koncepcji, na

które nie zwroclŁ uwagę nikt inny? Np. polska filozof zwraca uwagę na związek woli i

czasu. Ten sam problem dotyczyć takich pojęć

jak ,.oryginalnośćinteryretacji".

,.wtórność interpretacji". Autor nie precyzuj ę znaczęniatych pojęć.

8.

Nasuwa się takze wątpliwośćzwiązana z doborem materiału porównawczego. ktory
doktorant wykorzystuje do konfi,ontacji

z

interpretacją Nietzschego proponowaną

PrZeZ polską filozof-. Dlaczego autor pracy zestawia proponowanąprzez Buczyńską -

Garewicz interpretację filozofii Nietzschego z interpretacjami filozolów
zagranicznych, a zupełnie pomija interpretacje filozofow polskich? Czy chodziło mu

o

zestawienie

z

interpretacjami wiodąeymi, ktore podejmuja zestaw podobnych

problemów (idei), czy też o porownanlę

z

interpretacjami dokonywanymi pTl,ęz

uznanych filozoforł' zachodnich. którzy weszli do kanonu współczesnej tilozofii?
Dlaczego nie porównuje interpretacji, które zostałv wypracowane w Polsce. Pomija
np, intelpretację

K. Wieczorka czy R. Rozdzeńskiego. Czy w Polsce nie ma żadnych

wiodących interpretacji Nietzschego? Moze lepiej byłoby dla pracy. gdyby autor
ograniczył się tylko do łllozofii polskiej

i

pokazał na czym polega nowatorskość

interpretacji Buczyńskiej - Garewicz, pośród innych interpretacji, które w

XX

wieku

pojawiły się w rodzimej literaturze przedmiotu? Przy kolejnej redakcji pracy, sugeruję

uwzględnienie polskich interpretacji 1]lozofli Nietzschego. Zaznaczę tylko, że
wzmianki o polskich interpretacjach pojawiają się w przypisach. Natomiast w tekście
głównym takich odniesień brakuje,

9" Na

stronie 280 autor pisze o ,.niewspółmiernościinterpretacji". Z,astanawia rnnie jak

doktorant rozumie znaczęnie tego sformułowania. Gdyby faktycznie interpretacje były
rriewspółmierne, to jak można by je porównyw,ać? Autor przecież takiego porównania
dokonuje. używając w tym celu metajęzyka.
10.

Na stronie 28I autor pisze: ,Zatem

odczytanie polskiej tllozotki nie powiela

schematów interpretacyjnych stworzonych

przęz innych badaczy

filozofii

Nietzschego". Jak należy rozumieć to, że jakaśinterpretacja nie powiela schematów
interpretacyjnych innych interpretac.ji?
11.

Kontynuując uwagi polemiczne stwierdzam,

ze autor

dokonując rekonstrukc.ji

Podstawowych pojęć filozot]i Nietzschego jakby wyrywa je z ogólnego obrazu świata.
który przyjmował ten filozof. Na ów obraz świataskłada się określona pula założeń
ontologicznych i epistemologicznych. W kazdym z parugrafow powraca np, problem

ontycznej struktury bytu. Analtzy dolyczące rozumienia bytu

są rozproszone

i nieuporządkowane. Wydaje mi się, ze koncepcja prawdy, poznania, woli, wiecznego
powrotu zależy tak naprawdę od rozumienia ontycznej struktury bytu. Trzeba bowiem

PamiętaĆ. że tezy ontologiczne rozstrzygają

o takiej a innej koncepcji

poznania

i prawdy. a także antropologii i aksjologii. zwłaszcza o jej normatywności. Dlatego tez
autor powinien rozpocząć swoje ana|izy od paragrafu pt.: koncepc_f ct bytu, w którym

jasno zaprezęntowałby jak Fryderyk Nietzsche pojmował naturę rzeczywistości.
Przy kolejnej redakcji pracy. sugeruję zebranie rozproszonych w poszczególnych
paragrafach informacji dotyczących struktury bytu w jeden paragraf.
12. Ostatni problem clo dyskusji, na

który chciałem zwroclc uwagę jest następujący: co

tak naprawdę uprawia Nietzsche, ontologię czy metafizykę, Doktorant przypisu.je
Nietzschemu uprawianie metafizyki. Takie tez poglądy mozna należc w większości
komentarzy, na które powołuje się autor pracy. Są jednak

i

takie interpretacje (np.

Gilson. Possenti, Paż, Jaroszyński, Sochoń i inni.). których zw,olennicy twierdzą, że
F. Nietzsche nie uprawiał zadnej metafizyki ale właśnieontologię, czyli naukę o bycie

mozliwym, jako przedmiocie świadonrości.Jest on bowienr spadkobiercą tej traćlycji
1]lozotlcznej. w której dokonała się zmiana przedmiotowa i semantyczna z mę:rLfizyki
na ontologię, Zwolennicy tej wykładni argumentuj ą, że ptzeciez nierniecki filozof tak

naprawdę krytykował systemy idealizmu niemieckiego. a tych żadną miarą nie mozna

zaliczyc do metaflzyki. jeśliprzyjmiemy. że zajmuje się ona badaniem bytu faktycznie

i

realnie istniejącego. Czy np. koncepcję bytu Nietzschego mozna nazwać

wariabilistyczną? Jaki w tej kwestii jest pogląd doktoranta?
13. Doktorant niepotrzebnie

oddzielił wnioski od zakończenia. W zakończeniu powtarza

się sporo informacji, które zawarte są we wnioskach, Takie dublowanie jest zbędne"
Sugeruję aby przy kolejnej redakcji pracy ten mankament usunąć

klarowne zakonczenię^

w

którym zostałyby zebrane wnioski

z

i

napisać ,iedno

całościprac},.

pokazujące nowatorski charakter interpretacji Hanny Buczyńskiej - Garewicz,
14. Podsulrrowując stwierdzam. ze stbrmułowanę uwagi

krytyczne iproblemy do dyskusji

w zadnym wypadku nie podwazają walorów merytorycznych recenzorł,anej dysertacji.

5.

Ocena lviedzy i umiejętności

Autor dysertacji wykazał się gruntowną wiedzą
zwłaszcza

z filozofii F. Nietzschego i jej

z

zakresLr

filozofii współczesnej,

interpretacji. Posiada głęboką wiedzę o wybranynr

nurcie trlozolli współczesnej. Zna jego uwarunkowania historyczne. założęnl,a
metodologiczne oTaz rozstrzygnięcia przedmiotowe" Poprawnie rozrożnia rozmaite
płaszczyzny poznania i języka np. przedmiotowego i metaprzedmiotowego. a co za tym idzie

języka przedrniotowego i metajęzyka" Unriejętnie dokonuje identyfikacji róznych kierrrnków

filozofii współczesnej. W dobryrn stopniu opanował technikę pisana prac dl,plomowych
z zakresu filozofii. Sprawnie posługuje się fachową terminologią filozoficznąw interpretacji
tekstów Fryderyka Nietzschego.

Nie

zawsz,e jednak dba

o objaśnienie znaczęnia uzywanych

wyrażeń. Dysponuje sprawnymi umiejętnościamistreszczania.

parafrazowania.

rekonstruowania i interpretowania tekstow filozoficznych o róznymi stopniu trudności.które

w przypadku filozofii Nietzschego przyprawiają o zawrót głowy. Zwłaszcza umiejętnośc
Paratiazowania jest mocną stroną doktoranta. Autor sprawnie posługuje się równiez
elementami komparatystyki w, wydobywaniu różnic

i

podobieństw zachod zących między

róznyrni interpretacjami tekstów. Mniej natomiast potrafi naz>rwac konkretne typy
argumentacji i dokonywać ich epistemologiczno - metodologicznej oceny. Niektóre
tiagmenty dysertacji są zbyt przecytowane. co nroze jednak wynikać z dbałościdoktoranta

o

Staranne dokumentowanie swoich komentarzy,

Potrafi posługiwaĆ się krytyką wewnętrzną

i

Mgr Paweł Pałasiński w dobrym stopniu

zewnętrzną rekonstruowanych poglądów, Na

szczegÓlne podkreŚlenie zasługuje to" ze autor posługuje się krytyką wewnętrzną w ocenie

róznych interpretacji myśliniernieckiego filozofa.
sanrodzielnie

i

fo

pokazuje, że autor myślibardzo

krytycznie" Nie boi się stawiać trudnych pytań. Ma jednak świadomość"
ze

większoŚĆ z nich musi pozostac bez ostatecznej odpowiedzi. Przy pisaniu pracy wykazał się

dobrą umiejętnością korzystania

z

prac obcojęzycznych (zwłaszcza anglojęzycznych),

Podejmował próby samodzielnego tłumaczenia tekstów frlozoficznych

o róznym

stopniu

trudnoŚci językowej. Praca ,została napisana poprawną polszczyzną. l)oktorant posługuje się
w PiŚmie językiem komunikatywnym. zasadniczo jasno i precyzyjnie artykułuje swoje myśli,

Unika Przy tym. co jest zaletą pracy, nieznośnego zargonll stosowanego przez Nietzsclrego
i jego niektórych komentatorów jak np. P. Klossowski. Wykazal się tez dobrą umiejętnością
Panowania nad logiką teksu. Formułowane wypowiedzi

w przeważającej większości są ze

sobą treściowo powiązane, ]'ekst jest logicznie spo.|ny.

W związku z pow5lższym jednoznacznie stwierdzam, ze doklorant dobrze opanował

wiedzę

i

umiejętności wchodzące

w

zakres warsztatu naukowego. konieczne

do

przygotowania tego typu pracy dyplomowej.
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6.

Wniosck końcolvy

Formułując ocenę przedłozonej dysertacji doktorskiej , działam zgodnie
z obowiązującą Ustawą z dnta 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule ,orlrgulyln
Orąz o stopniach

i

tytule w zalo,esie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595,

Rozporzqdzeniem Ministrą ]',Iauki i Szkolnictwa Wyższego

sprau,ie szczegółowego trybu

i

z

z pożn. zm.)

oraz

dnia ]0 li,stopada 2()]5 roku w

v,arunków przeprowadzania czynności w przewodzie

doktorskim, w postępoy,aniu. habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytuł,u profesora

(Dz. U. z20l5 t.. poz" 1842). które stanowią. że rozprawa doktorska ..przvgotor,ł,ywana pod
opieką promotora, albo pod opieką promotora i promotora pomocniczego powinna stanowić

orYginalne rozwiązanie problcmu naukowego oraz wykazyrvać ogólną wicdzę
teorctyczną kandydata ly danej dyscyplinic naukowej, a taW,e umiejętność
samodzielnego prowadzenia pracy naukowej" (art. 13 ustawy

z

dnia 14 marca 2003 roku).

W związku z pol*1lższym, odpowiadając na pismo Dziekan Wydziału Filozoficznego
Llniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
jednoznacznie. żę przedłozona do oceny

z

20 listopada 2017, strvierdzam
mervtorycznej i fbrmalnej dysertacja doktorska
dnta

Pana mgr Pawła Pałasińskiego spcłnia rvymagania starviane rozprawom cloktorskim.

Kierując się wytycznymi obowiązującej Ustawy

o

Szkolnictwie Wyzszym, stwierdzam

jednoznacznie. że doktorant przedstałviłoryginalne rozlviązanie problemu naukorvcgo,
Ponadto rvykazał się bardzo dobrą wiedzą rv dyscyplinic naukowej filozofia. W;,kazał się

równiez bardzo dobrą umiejętnością samotlzielnego

i

krytycznego myślenia lv pracy

naukowej. Jestem przekonany, że publtczna obrona pracy doktorskiej będzie dobrą okazją do
wYeksponowania wiedzy, kompetencji i umiejętnościdoktoranta. Uwazam. że po dokonaniu

stosownych, poprawek oTaz upoTządkowania niektórl,ch partii materiału. praca ta mogłaby
zostać wydana w 1brmie ksiązkowej.

Konkludując, wnoszę o dopuszczenie Pana mgr Palvła Pałasińskiego do dalszych
etapórv przewodu doktorskiego.

Krakółv.23.01.2018
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Dr hab. Piotr Duchliński
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