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l)icll,it,htt yrllt Ililtlt,hl,untltt.lltlpislttla ptlci kir,ri.tnkiem prol. dra hab. Aleksandra Bobko, na
\\'r,dzia]e Filozoflcznl,m Uniuersl,tetu Papieskiego .Tana Pawła II
stfonę tl,tulcllva. Opi,s biblitlgru/iczą, prclc:). Abstrakt

Ił'proll,ucl:enic

i cizieu,ięc

rozdztałow^

z

i

w Krakowię,

Slov,ct kluczov,e.

zawiera:

Mottl. Spis

tre.śc,i,

któr.vch rozdział dziewiąty. zatytułowarry,

slitll0rli zttkoticzetlie całe.j rozprawy oraz Bibliogru./łę - łącznie
l'i-- sirill,ii. ./.itllict,lt ()ll;l ti]lil,c ()ilt ittclc,:t,t;ic rt sprauie uciostępr-riarria prac1,przez Archiwr,rm

]'łlł!,:t.ttllrnt,ittlic i :ttktlńt,:cltil"

L,]P.iPll \\, I(rakorł,ie (str. 1,53). .iak rcln,nież (),ślviudc,zenie kierujclcego pracq oraz
Ośu,iudc,zellie utltora prac)., (str. 1 54).

]. i'i l;lll,,tt: i)illl'i1ll,i,:l

i)t,jjq,11 pll,c,/-

lllgfa

l{obeI,ta (jotlka problcnl baclall,czr,.

to fllozoficznie

rozumiane

zagadnieriie wspoInoty w u.ięcir"r Dietriclra l,on Hildebranda, analizowane przez niemieckiego

filozofa \\, sposob kompleksorłł w, Meta/izyce v,spólnot!. Rozważaniach nad istotq
i
l

ll,łłt,lośc:ittvs;póllto5,^ rł, dziele opublikon,anym przez niego

\

lt,l

ł

r,v

Niemczech. w l930 roku.

lłltł il.tiltłlt t,:tt

Attttlr lozpfŁ,l\Ą\ clokorskiej stosuje. zasadtliczo. dw"ie rrretcldy baclawcze lub też ich elementl,,
ktore można rlskazać w, oparciu o analizę recenzowanego tekstu, .jako ze sam o nich wprost

]li(, lllo\\i" niiitt,ttllticie t-lletclde antrlitrczno-hernreneutl,czno-rekonstrukcyjną oraz metodę
i.]

l Lil i i

i,.

i,,

7 ll(.) - l)( ) ],(l

\\

i l

l]

\\

c./ii.

Dzięlti pierrrsze.j z nich Doktorant stara się rekonstruować najpierw historyczne konteksty
()fitz ic]eorre inspirac.je izałożenia 1'llozof-ii Dietricha von Hildebranda, jako frlozofii

sic lllcto(ia

ptl:,irrr:i.liltce1
\\\ ł|lz()lic

li

,.l.zie

ic

(':,1,1n

1ttl,1lllcntllogii rcillistlcztle.j" ziłraca.jac szczegolną u\vagę na
1a:t lilil:Lłlitt. lliIdebrandorrsltie rclzumienie istoty, tilozoticznego

poznatlia. ktorc,go podstarł,ę stanou,i poztranie apriorl,czrre. rł, jego rozumieniu tego terminu,

a ktore to poznanie odglyrł,a kluczową rolę rł, filozof-rcznych analizach
ilI,./ctlsti_t\\

lłii

lr

i(lIll ch

,\lctttfi:t,t,a

lr,s:1l(llłttl11 ,

i

argumentacjach

\astęptlie zaś.koncentrując swoje analtzy głównie

;\latu/i:,l,c,t, ll,.s;pólnt11,1,. rckotlstrltttje HilcJebrandor.łskie rozumienie wartoŚci.

rnetafizlcz-nego statusu człor,rieka. nriędzy,tlsobowl,ci-l relacji oraz konsty,tut},wnych aspektow

risp(llntlt1, .jci

istor}," potistarł,owlch fbrm

i.jej w,artości (por. str. 71). zagadnień będących

szczcgtiłorł,r,trl przecit-tliotem tc.j rclzprar,l l,.

Dl,trgł z lllr,loti siirzr l)oktorilt-lttlrli t1o pclszttliir.iania odniesieli iprowadzenia. rv pierwszych
i,tlztizii-tiltcll. \\stępll\cl-i atlliliz, 1lilr(lrvtlilrvczlch Hilciebrandowskiei
ba(ixllt]go zagatlllierliii teoriarlli. czl

li

głów,rrie

filozotli zeznacząc,vni dla

z teorią społeczelistwa

Ferdy,nanda Tónniesa

oraz teorią wartości Nlaxa Schelera,

I)rtlll,ar.lzotlc

\\

tr

rozdziałach rozpraw.v badania

z

uzyciem tych

mętod.

rozdziałacil kole.jnvcl' zosta_ją stoptliolvo ograniczane" zwłaszcza w zakresie badań

1ltlrćlrł t,tłlił czr ch"

-l.

pierrł szl,ch

1,1il

fzccz gl(lri nie

rel<cltrstrltkcy,jne j

analizv

tekstr"r.

I}ibliogtltlitt

Gdl

iclzic,

o

t]lateriał} zrticlłorłe. .iak podaje Doktorant: ..W argumentacji r,r,ykorzystano

ptllsiiic iobco.jęzrcztlc nlateritrlr,źrtidlorłc.tj. 76 poz,vcji biblioglaficzlrrch odnoszących się
dt, ;ttlitiizilt\iilleg() zagadllierritt' 1,Ąbstrukl. str. 2). 15 z niclr. to literatura podrniotowa, zaś
Iiolc.jne 61 stallotł,i literatura przcclmicltclrł,a. Podan\ przez Doktoranta materiał zrodłow_v nie

budzi rnoich znaczącl,ch zastrzeżeri. budzi natonriast pervietl niedostl,t. Wspomniany niedosyt
huclzi zarórł,no starallnośc zestarvienia rrrateriału zrodłowego \\ Bibliogra/il. jak i kompietność
.jcgtl rner1lorvcztlie istotnego doboru.

i. r) >l( t\,.]./,\ stlrI,atltltlsci (l0i\()lliltlego

ll

/3iólitlgi,rllii z-cstarvicnia pLrblikac.ji. niedost.vt ten.iest

spor,r,odtlrranr tlieobecllością u rTic.j prac.,\cloila Reirracha. ktorego Dietrich vorr Hildebrand
ltrł,azał..za s\\o.jegtl prawdzilr,ego naLlczvciela na drodze filozoficzrrej'" (str. 49, przypis23ż'),

i kltll,cg.tl \\i:izllc clz,ie[o l)oktorant przrn,ołu.je w cytowanl,m przl,pisie. Podobnięrzecz się ma

lltjrzc z. brlL],ielrl xx l}illliłl,qt,ufii z:lltcl,acc.| plac} Nlaxa Schelerir pośrł,ięccltle.jmiędz1 irrny"mi
.jego

rozltlllielliir iłiirtosci. zatl,tułorłrane.j l)rl,

1,ortntłli,l,tlttt.s

l}'ł:ł,tcł|lik"ltti;rci ez-cŚc ptlśrł,ięctlnatt.tlttlst:iOnl.
,l:ll1]r]1l,.,l,,,;lllll

lł iczl

liLr polsi..i:li \\ 1,1liill.]fr'a

,,,,:

i,,-;!-;,!]ll]:];i

i, il

i,.

ll,, 1.; |,:Ilii\]i]j:i!lr,..,,]]\:l-:

\,, ,,,,\i]!i_,i i)1,1l|\ /

|]l1,:,,,,\()](tli\l}]

]6]

||,1

czlli

irl łlcr li,thik łtłdclie

14ttleritłlne tt;ll,iori w

."y':lal<ir". \Ą'1!1iii-la na tt.l.

er_l;L:e- zOstała

zc sl,gnalizclrłana

1r,lt i,irirlctl,i 1ll'zeiuzcllia_ "ia[o

zc Doktorant

\,lirra Schelera (str,

331.

i o r}lac},Ądtll1a llcinaclra

1)ic

}\\]iir i} illi]lt'l,;:riill'j L:l\Ca \\iti'lllsci

ptllrlż,,,1 .iłgo rlziclc r:II,. _]'ll..].rk

ntuttlt,ittlc

tł1ll,iiłł,i,",c,łlcrł{.irtlłltl!ugtlt ł,lł,:,l,lłitł,tit:l,łit,|tan Iłłt}łiv,s,lstr,.4t)).

\Ą :;l,,tlilltlilr1_1 lile ł1llj,,
il.|1{.,Jllii,]\1

l" i\;ll

;ii1.1lir*;l1,1ii

pfae aLltorori

Ltri

il

\\ zliiircsi." nlcl\10l\{/_l]eg0 dilboru teltst(lrł,. budzi

i^itlr,},il

ijli;i

il;.::l

zglęcltliorivch

łłl!!i:l,;il l11iai.llr itlllr rlli Nicolai Hartnranna, ZaśPośrod

rr l3ibliogt,tt/ii. przlkładoi,vcl. rozważań Ił<lnrana lngardcna

]rl. ('.ago łlie v,ient1, o vttt,tośc,iac,h. L'v,Ogi o wzglęclnosci wartości, ktore stanowią
irlteresr,rjitc1, głos problenli,ltvzLljac1 zagadrrienie rłlartości.nie tylko rv jego Schelerowskim
LilcciLi.

lclllli[ 1illlcllllllclltalnic

\\

\\ l'r:s,lcir:. nir: rrii:nl uiiltlz,."grl
,,1-irit11];lrr,g,,l

ilzll\ clla l lildcbrancloivskiej koncepc.ji rvspolnoty.

i,},,lli1<lt,łtl1

ili* tt\\zglcrlrrli lv ilie.j rłlasncgo dorobkr; niłukorvcgcl

,ie ,i.aclinail lrczptlslc{lili(l rr

llaciarrd

piołllcllatll<9, tl-tianr.lrłicie srudir"rm

I:il()tu

lit)*jlt!lijLł tiii;:i;lit,:llt,tłtłll ,:ł.lllłt.i.}ltił,ithu \"()ł,| liiit.lthrttlłtlrl. illlLibllkO\Ąallego rł ..Logos

i i.liltl>'". ]()ij" ] ł.lt]l. :, 1 l7

5,

1.]ó,

-r'/l /

\icez-ęsttl zdttrz,tt się spotkac teksl) rozpra\Ą, nauko\Ąl,ch pisane zrozurtliałym dia czytelnika
.]ęzrkienl ofilz \\,spclsób nieu,rtl,tltg,ll.jacv nręczacrch poszttkirrań lttraconych w trakcie lektury
rilttktilr,. Te!.tl t,tlclzaltr stlrl rzce1\.

\\, przr 1-.ltdktl

l,ggg1]71l\\ aI]L,

j

ri stollnilt

rozpri,t\\

cluzo barclzie.i niź rr_r,starczającyn" rna miejsce

\,. ktorą cechlrje zrozumiałv zarówno jęryk. jak

i trcścitlrlr poclział pliic\.

6"

lłełlukc,jct /ck,s,ttt

Analizuiąc lecenzo\\,allą fozpra\\,ę

ctci

strony redakcji tekstu. nalezl,st,uvierdzic. że jej pozionl

edvtolslii. generalnie rzecz ujmlrjąc. rrie budzi zastrzeżeń. clrociaź przynajmniej w jednym
pt,;zr

patlliLr bLlclzi tlltl.ie z"clziri ierrie. I{zecza bLrclząca wspomniane zdzir,vienie jest sposob

sl..tlllstrLtilrłiillia 57lillr tre,śt,i. poIegając1 zartiwt-lo l]a zastosowatliu podziału rozprawl na
rclz,działi

(I

IX)" prz1 rólłt-toczcstl\t-n zachorvalliu ciągłościrrurneracji podrozdziałolł, całej

l()z.pfit\\-\ (s\

1

parltg1,1tiiirr.

('itętnic

s\

36).,jak i na sposobie llumerac.ii tyclrze podrozdziałów rnianowicie. jako
ttslr szltłbr t-t-l ttzltsadtlictlie zastosow,atlia

tak nietypclrvej formy, spisu

brtril nie t1llro rł przrpaclklr rialtkowvch rOZpraw. Doktorant

it,esi,i. l)oll|ir-Jio" .lali t,l zrir1,1e

lrie rtstrzegi się rr,l,nricnionvclr porrize.j potknięc redakcy,jn.vch. ktore wl,rnagają stosownyclr
korekt.

1.

lll()zl-ltl.je zllalezc, lla stfollach: 7.

[,itct,t'llt,lii

11

przl,pis 49. 14.39.45.49. 53" 92.

126^

i 1-.

]. ł}l,uli jt,tllltliilt,gtl

,::1lrl

stosuje zaro\\,l]o zapis
1 1_5:

tlbtt :Llpi,\Ll l.],luló\Ą 1lubliktlcii k,s,iqzkov,y,ch v, przypisach * Autor

przl,uzyciu..'' jak i

zapis z t-tzyciem kurs\,tvt,

Yit:iłillolittl,ić :upi.st.t

kursy,rł,1,, Zapl,s tytułr-r z

- przvkładowo prz,vpis

uzyciem ..":2J,48,57.

179 i rrastępne.

u,przypisacł * są one

płllt,tctt,:ctjctcl,t,h ,yię tlun1,1,fu bibliogrc(ic,ztt.ych

l]()da\\illlc laz \\ pcłllci licrsji. a illnrnl razell rł skrocotrej. Przl,iiład1,: Słou,nik społeczny

7l

lll,z\pis _i9 iiiorllpletllr ).
(skrót: Slovnik....

c,lz. cr1.").

,\'ielclntllite ,ykt,uc,ctnie t},tulćlll,

4

/ilo:tllitt..

.

(korrlpletrll ). 73 1skrot: ,Slolt,nik ,s;priec,:n1,..., dz" cy.t,,). 75

1-1l,zrllis

227

1.1,

pl,zl,pi.,s,ttc,h

-

ptzl,kłady C'zynl,iesl Jilozofiu

jc,lt..,, przl,pis 231

(':,1,tn

i

i rrastępne. Sloll,nik ,spoleczrl.v,\, it,

ltll,tttltllł,

..tttiiitllttlti

)

,r1,.,tr

il

skl,till,

. (z\\ \ czai

i

----r

i

Czym.lest

następrle. Ileta/iz.y,ka w,spoln()ty.

i,lItlli,t. .. plz} 1li. _166: ,\,lt,lctli:.\ ktt st.s;pólnot.1,. [łLl:lt tt:ttllitt lttłcl i,sltltt1

3jI,.,Vlcta/izl:ku v,,spolntlry..,. prz1,,pisv 372,3]6

---+

i v,ąrlościQ..,. przypis

387; Metafizyka.,., przypisy 392

Slolłnik spoleczny.... przl,pis

731.

Słou,nik.., przypis 75.

lt,.l.,l,rt:t,łlitl str. 1]. Lrżr,cie przvr-1-1iotnika ..ur-rikaln1"' zamiast

.jęz1 1,oll

r

clopuszcz_a oba ;lrzr"nliclttli[ii. sens zdalria

jednak zdaje

sic prei-erorlac lLzlcie przitllitltlrikti..r-rrrikatowl". ale. oczl,r,r,iście. mozna się spierać. kto

nla rac.ję): str.20...po II rł,o.jnie śrr,.''.(..slv.". to skrot przy,miotnika.,święty". a nie
..Śił,iatolł,1,(a)'"): str. 116

-..W związku z

t.v.-m.

ze frł,spólnotv materialne] wyrastają'[., l

ch ri,arst osobr l l " opafte są o celltralną rolę sferv wartości". (raczej:
i)\ild,/()ile :il ()Ilc \\ sl'crzc tr at,ltlsci. kt(ila t() st-erii oc,igr\ \\,a centrali-rą rolę w ich
irt)l)st\ 1tlc.]t_ ..btlri ie t1,1 .i.,.j i,il,ttt,s LtltiIil,tt .jest czvnlla \\, same_j kclnstytucji tworu
z, glcbszr

rł,spólnotoił ego").

7

.

II'łtt',xht tt t]lL:t,.\,l()l,,\ L,ztlu l,():pl,u|1,.l

l]itlt,ltc pocl urra9e tllerrttlLrcz,llii \\ilfst\\ę l,cecll7-()\\arlej rozprarł1,, zdaje się. że mozna w niej
rł,r r(lżl-tic tt,zv

istotlle częścit\\()fzące korrtpus prac\,.

Częśćpierri,sza (rozdziałv l

III). to kreśłony,przez Doktoranta szerszy t węższy kontekst

historl,cztl1 i tllozotlczrr,v. posiadającv istotne znaczetrie zarórł,no dla trchwl,cenia rł,azności.

zlozonosci i problenlaty,czllości zagadr-rienia wspolnoty. jak i dla zrozunrienia zastosowanego
1;rzr:z Dictt,itlha

ion

[1iIcleblarlcla 1lliiztll'tcznego instrltnlentarium w celu zbadania

cll !orlll i

ll()ti:ili,i\\ tlrl l

ch

lrtlilstr 1ltLl]lcl

jej istoty.

.1a wat,tclsci. 1'egtl rodzaju kontekst Doktorant

reiionstrttu je:

a)

przl,rł,ołujacrozumienie rvl,bran,rch pojęc takich .jak między innymi: byt społeczny.
rlspolIltlttl.

t],) lll,,rr

iłicz sptlieczna. społeczeństrvo. naród"

iliizlt]llc ieilrię

ojcz,vzna. państwo;

ttallcja lijlrllicsa i .jcgo roztttllietlie kategorii Gemclinschuli

..l:cl,,-ir

il (it,.:cllscilttll plz}p, lll|".1aktl zc lł pt,zekonatritt

Łllltora nirriejszej prac.v stała się

ona punktem 11,yjścianT,irr. dla rozvażań Dietricha von Hildebranda" (str. 15);

c)

analizlriąc zastosowal7ą przez llildebranda do analiz,v wspolnoty metodę badawczą
mianorłicie nletodę f-enonetlologii realistycznej. rłypracowaną ..w pierwszym okresie
1litlzo1ll liLlssclla"" (str. 33

ii

)

):

ii.llt. tctll,ic rt:ii,ttlsci rr tljcciit N,lara

_zliil,\:()\\

Scl-re le 1,1r. 1lrzr

jnrtrjącą ich obiektywne

istrlicrric clraz glosząct\. że..rł,szvstkie rnozlirłe lł,altościsą <<ufirndowane) rra wartości

nieskończonego duclra osobolvego
(Nl. Scheler.,\,Iąleriulnc
,_,i

lll,,,:cai.\tii\\
r

tt1,1l,iclt,i

sto.iącego

y,e[.1,L,a-..Z-nak".

ilrilli ziLłt,zcr:ia lriis.jolt,gie

ilil i iiliicilt,ii.ii(,iil ()flil jcutl

i

zIle

ut,

i

prze trim <śrł,iatawaftości>"

nr 162. s. 1528:

tc()e clltl,}

cz,llego personaliznru Dietricha

rtlzLtlllie rlre ptlzlrania tilozotrcznego.

Analiza te.i częścirozpra\\,.y skłarria mnie do sformułowania dwoch pytań, na które
ocze}<iri a}h1

nl od;lorł iedzi rł trakcie clbronl

.

z rlicll tltllrczl li.lsildll0sci til1,1lrlllotrarle.j przez DOktolanta tez). ze ..I{ildebrand
poc|tlbnlc _jali ilrlli rll,śliciele XX \Ą. zaczerpni1l ocl 'fónniesa przede wszystkim ideę
Pict,rrsze

(iemeinscllll/i .iako u,spolnotl irrnego
.ic,dIlostck'" (stl,,

\r\ l:!,lIi:', i,|,
\,

3])

niz ty,lko formalnie zespolona grupa niezależnych

Rac.ią. c,lla lttorej star.vianl

'\|.,,i)()!tt(;i

1ltlgilt,-lriri i()t,iilic,.it_

t,vp1,

l

.,.1l

il sAltl

jc sic llie tlilu

tlłr lt ac

l)tll,ttl1,1tll1 t,t.lut,ticz_

r..t

to pltarrie .jest takt. żę Hildebrand
zacllll nl nlie.jscil slvoich rozu,azań do

tric rłskaztrje rr swtljej rozprar,r,ie tekstolł,

1llozot'a. l<tóre ptltrr icrdzałr,bi, tego rodzaju tezę.

i'ltaI,ri,-, clrLrgic

zu

il}z_allr

dotrcz,r 1'llozof-icztlego stanowisltrr Doktoranta w dwoch kwestiach istotnie

cil z zllgadrlir-tlicIll u sp(lltlotr..iej istot1 i irartości.

i.

\\' iirrestii llililcllrandol,nskiego

uz,asacltlienia istotnego dla

jego metafizyki wspólnot1,

tirkttr. zc ..\\ trakcie naszl,gh t,ozlłazań będzie rvielokrotriie mor,r,a o Chr.vstusie. o Kościele

cz\ 1ez o sprarraclr" klóre rł roznraity sposcib
nlalzetistrlir"

ii takze o

na.iglębszl,n"l

i

.iak np, skarament
pewrrl,ch postaciach nriłości.przede wszystkim jednak o ich
c1o te.j sf'er1 rlalezą.

ostatecznvnl osadzeniu w, Chrl,stusie. Tego. co na ten temat będzie

ptllricclz,iarle . tlic

ilalezl rozullriec tak..jakobr chodziło o strł,ierdzenie realnego charakteru

ilrliichś eIet,itctrltiu p0./.\t\\!llcgo Ob_jartierlia - cz\ to \\plost. cz},\Ą,załozeniu. Raczej

strł,ierdzatn),

prz}

tvll-} rłr,łączniestan} t'aktl,czne. dot.vczące przedmiotorł,

..nadprzrrodzonl,ch" .jedl,rrie pod r,lzględenr icl"r istotolve.j treściidealnej. nie orzekając
l\ l1l salll\ llr.leszcze rlic cl rcaln,r,nl charakterze t},ch przedmiotcllvości'" (D. von Hildebrand.

\tatłtli:l kił tl ,sllólnot,l . str,

). \\'klrestii

_]3 ),

Hildebrancjovl,skiego t,uvierdzenia.

ze..zakres treściowyKościołajako

Nlistlcznego C'iala Chrystusa [...] trł,orz.r,|.,.] nie jakiśszczegolny rodzaj wartości,lecz
ku,itltesenc,ja

iclr

r.i,sz),stkicl,i

- i to nie tylko

\Ą,szystkich warlości naturalnych, Iecz

rtarttlści na.jrilzszlch" ktćlrc Ltliazał1 się clopiero rł,Objarłieniu" (tatnze. str. 301-302).

Pltarlic: C]zi Dolrtoratlt poclziela. czl,tez tlie. stanoi,r,isko Ililclebrarrda. w,edług ktorego tego
roclza.ju argunlentac.ie posiadają statLls argutrrentacji tilozoficznych.

i jak

filozoficznie

Llzli.ltiillilt sri il jc slatltlri isktl rr tr ch krł estiach']

('zęścclrr"rga (rozdział IV). to częścpoświęconaosobowvm podstawom wspolnoty. w ktorej

Dtlktorallt
aks

poclc.jlltLr

je analizę

istotne.i skłaciorve.i Hildebrandowskiej. personalistyczno-

joJogiczrrle rozwi.jant-,]" rlletalIzl

lllctaiizr czl}§9r.)

ki

ivspolnotr,. rekonstruu.jąc .iego rozumienie
stattisLi tl_stlbr. lilrrlt cltrciltllłe.j stl,czllości. lonnalnegcl i rrlaterialnego

charaiiterlt relacji interpefsonalnlch. miłości.irTkorporac.ji relac.ii osobowej w obiektl,wną
st'erę rł,irrtościoraz związkr.r rrriędz1, ił,artościąi rł,ięzią.

Cizęśctrzecią. ktorą mozna wy,rożnić w recenzo\Ą,ane.i prac1, otr,r,iera roz.dzial piąty, a zamyka
rc:zdzlał osm,v. Zarł,afie w niej arlaliz1 obeimuią rra.iważniejsze aspekty badanego zagadnienia.

e z,,r

\\

ii

krtc-stie

:ii)l)lljl)t()tit rlle zr

tlkl pfzcstfzeni l-niędz)osoborvl,cl-r. czynników
il. tł ltrttllktiii i slltlsobcilr istnie nia ir spolnot. ich aprior,vczn,vch
cz,licc:

tltlti
e

s1,1r,cl

z_rózt,liccluań. w\stępLljaclch nliędzi, rrinri relac.ji oraz panr"4ącej wśród nich hierarchii, Zatem

tę częśctllozofti rvspolnotr,. którą Dietrich von Hildebrand przedstawił w drugiej" trzeciej

iczuartc.j cz_ęści\lelu/ił,ki v.s;7sólntlll.
olltvczl]\,lll zazębianir-r się
stortrlitłtlrl

rł spolnot

i.elitr"tra te.j

i

ltnia du tich pl-tari. Pieri,vsze

lrierarchii lvartości lr,spólnot. skłania mnie do

z nich

sLlbstanc]lltrosci osobr. tlirtonriast drrrgie.
rr

części.trakttrjącej o istocie wspolnoty,

dot),cz), Hildebrandorł,skiego rozunienia

jeg.l rtlzumienia ..ku,intesencji

wsz,vstkich

arttlści".

1. Na strtulie i09 rozpralir. Dolttorant
rr rrjęciLr niclllicckicg0
llie pl,zrslugrLią.je.i

1-1l\

pogląd1 Flilclebrallda pisze: ,.Wspólnota

ślicielarlie.jest rorr-tliez osoba zbiorolł,ą (rTiem. Ge,samtperson).

bclr,l,ie1-1-1

plOstt}" tticzlclztlllą.

ref-et,ujLlc

te ceciry. ktore przl,sługr4ą osobie. Nie jest bowiem substancją

a ułączone rł nią.jedrrclstki. nimo ze ,,jednoczone, nie mogą zostać

pclzbiru,itlt-le srłe.j inchriiclLraltlości <<|...]

nie lllogą się nigdy,stopic \\ nową osobę>".

l'1:tałłie:Cz1 osoba rł,edługHildebrandir iest substanc.ją prostą. niezłozorrą, jak zdaje się
sugerou,aĆ prz},toCZol11, cYtat'/

]. \lt

sli,titlic i_]8 l)oktillalll, slliierclzil: ."Ktlścitił.jako.iedlIlar,r, srł,oim rodzaju rł,spólnota

0klcslonii.iest przez w,artosc na,iwlźszt1- <krri1-1tcscrrc.ję rłszlstkich w,artclści>7]5. jaką jest

śiłiętośc".
I)l,tanie: O.ialią."śrł,iętość"..iak
deiinio\Ą,aną. chodzi lv tl,nr strłierdzeniu?

\

il llrłir,,,/i

lltltl illritcc całosć, rozpra\\\ cloktorskie:j nrgra Roberta Gcldka. Fundanlent_v- wspolnoĘ
lr ulęc,it.t Dietrit,hu yon HiLcle bl,ctllclct. strvierclzanr. ,że - ponrimo r-rrvag i zastrzężeń. o ktorych
13itll,1lg

blła molłii porr,rzej
\Ą'noszę zatenl

o

l,ccellzo\Ą,flna rozprawa spełnia rvvtrrogi stawiane prac,v doktorskiej.

dopuszczenie nlgra Roberta Godka

do dalszych etapólł,

przew,odu

.l..,1,1,,t'sIricS,'.

r'AJIJ+-

