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Filozofia Polska XX wieku znana jest z kilku nazwisk i koncepcji
filozo ficznych,
wŚród którYch ProPozYcje Karola Wojtyły i
Józefa Tischnera wydają się najciek awsze,
szczególnie w ich asPekcie antropologicznym. Filozoficzna propozycja
Wojtyły,

krakowskiego kardYnała, a potem Papieża, stała się znana
nie tylko poprzez fakt
zasiadania na StolicY Apostolskiej
[choć tego faktu nie nalezy pomijać), ale również
PoPrZeZ to, Że w umiejętnY sPosób łączyłrożne tradycje filozoficzne
- fenomenologię,

Personalizm, filozofię bYtu

-w

sPÓjny system antropologii filozoficznej. Natomiast

fi]ozoficzna ProPoZYc)a Jozefa Tischnera nabrała znaczenia
poprzez dwa fakty: po
pierwsze poprzez swą oryginalność, tak w myśleniu, jak
i w formie pisarskiej,

orYginalnoŚĆ, która Zawsze budziła zainteresowanie

i po

drugi

e

poprzez nowatorskie

Przekształcenie filozofii dialogu, Stworzona przez Tischnera filozofia dramatu
ffilozofia
sPotkania, jak chcą inni) jest oryginalnie polskim pomysłem
filozoficznym. W centrum
filozoficznej obu mYŚlicieli stał człowiek, a celem ich
filozofi cznego namysłu było po
prostu zrozumienie człowieka.
Recepcja pism filozoficznych wojtyły i Tischnera jest
w polsce doścznaczna, choć

bardzo wybiórcza, Mamy wprawdzie krakowski Instytut
MyśliJozefa Tischnera,

wydający m,in, Dzieła Zabrane filozofa, mamy tez
Centrum MyśliJana Pawła II, ale choć
w PrzYPadku krakowskiego filozofa dramatu badamy jego
spuściznę filozoficzną [i
publicystykę społeczną), to w przypadku wojtyły
mamy najczęściej do czynienia z
badaniem jego sPuŚciznY po roku 1978, tak jakby
to, co było wcześniej było mniej
ZnaCZące, W tYm zakresie
Praca doktorska mgra Amadeusza pali pokazuje, ze jest
dokładnie odwrotnie - nie byłoby takiego
Jana Pawła II jakiego znaliśmy,gdyby nie było
Karola WojtYłY filozofa, Oceniana praca jest nie
tylko elementem recepcji filozofii obu
mYŚlicieli, ale jest Przede wszYstkim pokazaniem
tego, co jest u nich zasadniczego, tego
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co jest u nich fundamentem myślenia filozoficznego, togo, co każe nam uznać ich
filozofię za oryginalną.

Rozprawa doktorska mgra Amadeusza
komPuterowego,

z

Pali liczy 225 stron

cze1o 20B stron samego tekstu. Składa się

z

wydruku

ch rozdziałów,
WstęPu, Zakończenia i Bibliografii. Strukturę pracy oceniam jako prawidłową,
trze

przejrzystą, dobrze oddającą główny zamysł Doktoranta.
0mówienie pracy

Zgodnie

z tytułem pracy, jej

głównym celem jest zagadnienie dynamizmu

człowieka, szczególnie w aspekcie osobowym. Sam Doktorant precyzuje go w dwóch
miejscach. Rozpoczyna od stwierdzenia, że ce|,,polegać będzie na filozoficznym ujęciu
zagadnienia dYnamizmu człowieka" [s. 6). Dalej ten cel zostaje nieco sprecyzowany,
PoPrZeZ PodkreŚlenie, Że ,,głównym celem pracy jest wskazanie istotnych elementów

dYskursu filozoficznego dotyczącego dynamizmu człowieka w oparciu o analizy
Porównawcze koncepcji Karola Wojtyły i |ózefa Tischnera" [s. 6). Mamy zatem
faktYcznie potrójny cel: po pierwsze

-

dynamizm człowieka, po drugie

elementY tego dynamizmu oraz po trzecie

- omówienie tych

-

istotowe

zagadnień na podstawie

tekstów Wojtyły i Tischnera. Dlaczego to? Dlatego, że - jak pisze pala - ,,dynamizm
człowieka jest tym, co najbardziej kontrastuje w ich poglądach"
7). Właśnieto, ze oba
[s.

wYjaŚnienia dynamizmu człowieka są

u nich tak rózne, to prowadzi do

tego, ze

otrzYmujemY SZerSzą perspektywę wyjaśniającą ten aspekt człowieka. Doktorant
realizuje ten cel w trzech krokach. W dwóch lustrzanych rozdziałach omawia dynamizm
człowieka najPierw w ujęciu Wojtyły, a potem w ujęciu Tischnera (rozdziały 1i 2),by w
rozdziale trzecim dokonaĆ swoistego porównania, stawiając ,,pytanie o człowieka i jego
dynamizm" , jakbrzmi tytuł tego rozdziału.

Rozdział Pierwszy, omawiający dynamizm człowieka w filozofii Karola Wojtyły,
składa Się Z trzech Podrozdziałów. W pierwszym, Autor wskazuje na zasadn icze
źródła
filozoficznego mYŚlenia Karola Wojtyły. Podkreślam tutaj słow o zasadnicze, ponieważ
nie omawia, nie ma Zresztą takiej potrzeby, wszystkich możliwych źrodeł.Zaznacza,
że

chodzi mu o Źródła tego, co nazywa antropologiq adekwatnq. Czerpiąc z myśli
mistycznej
Św, Jana od KrzYŻa, WojtYła pokazuje, ze ,,nie sposób poznać człowieka
w samej jego
istocie bez Poznania go w jego niepowtarzalnej i konkretnej całości" 13J,
co prowadzi
[s.

równieŻ do afirmacji ciała [s. 1a) oraz odkrywania jego wnętrza
[s. 14). Idąc natomiast
?
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za filozofią tomistYczn ą, za św.Tomaszem, Wojtyła dostrzega fakt,
żeta tradycja uczy go
traktowania człowieka w jego realności [s. 16), jak również w jego zasadniczym
złożeniu
z istnienia i istotY [s. 17J. A dalej, uczy go, że filozofia bytu, będąc
filozofią pierwszą, jest

filozofią istnienia, czyli również filozofią dobra
[s. 1B). Ważnym źrodłemmyśli
fi|ozoficznej WojtYłY jest fenomenologia. Tutaj jednak,
)ak zaznacza mgr pala, Wojtyła
Polemizuje z koncePcją osoby Maksa Schelera, choć, jak wiemy, Scheler był dla niego
mYŚlicielem niezwYkle inspirującym. Tutaj nakłada się tomizm i fenomenologia,
Poniewaz w koncePcji osoby Wojtyła dostrzega ważnąrolę rozumu, a nie tylko samych
emocji, To wszYstko Prowadzi Autora do drugiego podrozdziału,
w którym omawiana
jest koncePcja osobY, a dokładniej człowieka jako
osoby. Człowiek jest przed wszystkim

osobą, WojtYła nie chce popadać

w możliwe skrajności- tomizmu, gdzie

mamy

człowieka tYlko z Punktu widzenia metafizyki czy fenomenologii, gdzie
mamy człowieka

tYlko jako Podmiot/Świadomość (s. 31-32). Dlatego to, co w pełni
wyraża osobę,
człowieka jako osobę, to - zdaniem Wojtyły - czyn. W ten sposób,

trzeciego Podrozdziału, Doktorant wskazuje
dYnamicznY

na

przechodząc do

samorealizację,

jako

w człowieku. A osiągamy go poprzez odkrywanie przyrodzonej

element

godności,

która jest fundamentem wolnoŚci oraz miłości,która jest afirmacją
owej godności.

Rozdział drugi, omawiający koncepcję dynamizmu człowieka w
filozofii ]ozefa
Tischnera, równiez składa się - lustrzanie - z trzech podrozdziałów,
W pierwszym
Doktorant omawia Wazne clla myŚlenia Tischne ra źródŁa filozoficzne.
Robi

to poprzez

PrYzmat filozofii dramatu, jako najlepszego wyrazu oryginalnego

myślenia
krakowskiego filozofa. Z fenomenologii Tischner, inaczej
niz Wojtyła, przejmuje przede
wszYstkim metodę filozofowania, ale równiez - zainteresowanie
drugim człowiekiem,
Tutaj bardziej skoncentrowany jest na koncepcji wczucia, podejmowanej
nie tylko przez
Husserla, jak zaznacza mgr Pa]a, ale równiez przez takich
filozofów
np,

]ak
Jakob
Friedrich Fries, Friedrich Schleierma cher czy Edyta Stein.
Drugim ważnym źródłem
mYŚlenia Tischnera jest oczywiŚcie egzystencj alizm, a pośród
waznych
filozofów

wYmieniĆ trzeba Martina Heideggera
[fenomenologia i egzystencjalizm], Sorena
Kierkegaarda, ale równieŻ - niewymienionego
- Jeana paula Sartre,a. Niewątpliwie

najwaŻniejszYm, jeŚli

nie metodycznie, to koncepcyjnie prądem filozoficznym

Tischnera jest filozofia dialogu

-

dla

ale głownie ta reprezentowana przez Emmanuela
Levinasa czy Franza Rosenzweiga, a mniej przez
Martina Bubera fchoć niekiedy
zadziwialące jest podobieństwo myśleniaTischnera
i Buberal oraz
hermeneutyka,
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Szczególnie Paula Ricoeura. Inaczej niżw przypadku Wojtyły, u Tischnera
mamy jeszcze
dwa źródła,które wpływają na niego w sposób ne8atywny, poprzez ich
krytykę. Mowa
tutaj Przede wszYstkim o marksizmie oraz o filozofii tomistyczn e;, a może

bardziej

o

Pewnej tomistYcznej Postawie chrzeŚcijaństwa, przeciwko której Tischner protestował.
Pewnej wersji tomizmu Tischner zarzucał przede wszystkim
,,substancjalizowanie
człowieka", co Prowadzi do zapoznania jego dynamizmu. W podrozdziale
drugim
otrzYmujemY to, co jest dla myŚlenia filozoficznego Tischnera najważnie;sze
- ukazanie

człowieka jako |a Agatologicznego. Amadeusz Pala pokazuje ewolucje myślenia
Tischnera od rozwaŻań nad Ja Transcendentalnym
fdoktorat i habilitac ja), poprzez

odchodzenie od tego myŚlenia na rzecz |a Aksjologicznego, by później
zbudować
koncePcję Ja Agatologicznego. Tu pojawia się drugi element antropologii
krakowskiego
filozofia

-

Pojmowanie człowieka przede wszystkim jako podmiotu dramatu. problem
ludzkiego dYnamizmu Pokazany jest w trzecim podrozdziale, gdzie Tischner
pokazuje
dynamizm jako autokreację, realizowan
ąprzezwolnośći nadzieję.

Trzeci rozdział przynosi nam próbę pokazania koncepcji człowieka w

jej

dynamicznym ujęciu, wykorzystującą to, co zostało pokazane odnośnie
filozofii wojtyły i
Tischnera, Doktorant rozpoczyna od wskazaniaważnej roli tzw. przedrozumienia,
czyli
tego wszYstkiego, co ukształtowało ich jako ludzi i jako myślicieli,
To pokazuje dlaczego
oba) Poszll

w zuPełnie innych kierunkach w swych antropologiach. Kulminacją

tego

rozdziału jest Podrozdział drugi, gdzie otrzymujemy koncepcję dynamizmu
człowieka
będącą niejako wYPadkową myŚli obu omawianych filozofów.
U Wojtyły są to de facto
dwa dYnamizmY - dYnamizm uczynie n (actus hominis) i dynamizm
czynu (actus
humanus) [s, 169). Cechą charakterystyczną jest u Wojtyły
[za Tomas zem), że dynamizm
jest realizacją suPPositum, a więc czegoś,co potencjalnie
zawarte jest w człowieku od
Samego Początku, natomiast dla Tischnera istotne jest |o,
że człowiek się staje

człowiekiem, a nie to, Że nim iesf. Oczywiście,nie jest
to przezTischnera pojmowane na
płaszczyŹnie metafizycznej, ale dramatycznej, gdzie
- mozna chyba tak powie dzieć _
faktYcznie człowiek moŻe staĆ się w pełni człowiekiem.
oba te dynami zmy, wydaje
się,

niewYkluczające się [?), pokazują schematy, wyjaśniające
obrazowo myślifilozoficzne
obu omawianych autorów.
Że

)cena pracy
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Praca doktorska mgra Amadeusza Pali został przygotowana bardzo starannie pod

względem merytorycznym, Oparcie całego swego wywodu

na analizie

tekstów

ŹrodłowYch oddaje głos samym filozofom, pozwalając niejako wsłuchiwać się w nich
samYch, a nie w interPretację. Niestety, zapowiadane we Wstępnie przeniesienie głosu
interPretatorów do przypisów nie jest realizowane konsekwentnie, gdyż niekiedy mamy
doŚĆ długie PaSsuSy, gdzie cytowani są Wojtyła i Tischner oraz mamy głos samego
Autora roz\rawy, a inni, znani przecież z tego, że na dany temat się wypowiadali, nie są
PrzYwołYwani. Trzeba jednak przyznaĆ, że analiza, jak równiez interpretacja tekstów
ŹrodłowYch WojtYłY i Tischnera ukazują Amadeusza Palę jako dobrze przygotowanego

młodego badacza, niekoniecznie, jak ma

to dośćczęsto miejsce, zakochanego

w

omawianYch mYŚlicielach. Analiza poglądów tytułowych filozofów jest - tam gdzie
trzeba - analiząkrytyczną. Praca napisana jest bardzo klarownym językiem, poprawnym
stYlistYcznie, a dostrzeŻone błędy są naprawdę nieliczne.
metodycznie, z zachowanym dystansem

,

To analiz prowadzony

jest

z dużąkulturą filozoficzną,

Praca doktorska jest dobra nie tylko wtedy, kiedy omawia zadany temat
wYczerPująco, ale takŻe wtedy, kiedy pobudza do dyskusji czy polemiki. Chciałbym
w
tYm miejscu wskazaĆ dwa takie momenty, które są istotne, a w pracy nie zostały podjęte
- Autor zawsze staje przed dylematem , czy podjąć kolejny pojawiający się wątek, a tym
samYm doPisaĆ jeszcze kilkanaŚcie dodatkowych stron, czy jedynie go zasygna
lizować.

PierwszYm elementem jest nieobecność - w sensie ścisłym w praca ch
Jozefa
Tischnera odwołań do filozofii dialogu Martina Bubera.
Jest to wielce zastanawiające, bo
PrzecieŻ, korzYstając choĆby z filozofii Franza Rosenzweiga, musiał natrafiać na Bubera.

Osobiścieuważam, że bardzo duzo do zrozumienia filozofii dramatu ,fischnera

wniosłobY odwołanie się do koncepcji pradystansu, tak bardzo przypominającej
- tak mi
się wYdaje - redukcję fenomenologiczną, ale tutaj w wersji praktycznej, a nie
teoretYcznej, Bowiem, by spotkaĆ drugiego, trzeba wpierw zdystansować
się, by
sPojrzeĆ na niego w sPosób właŚciwy, A to dopiero bucluje moje
|a. To oczywiście tylko
pewne wskazanie do przemyślenia.

Drugi aspekt wiąŻe się z dynamizmem według Tischnera. Tutaj
wydaje mi się, ze
Autor Pominął [Świadomie czy nieświadomie) pewną mozliwość, Ze
schematu na

stronie 1B2 wynika, że na scenie dramatu człowiek ma moz]iwośćrea]izowania
dwóch
ŚcieŻek SWe8o dYnamizmu, Pierwsza, właściwiedla Tischnera
oczywista,

to

PrzYswajanie dobra, Prowadzące go ku Drugiemu

i

Wartościom. Doktorant, słusznie
5

i

nazwa to, za Tischnerem, ,,dYnamizmem bycia sobą". Ale jest jeszcze
druga ścieżka_
PrzYswajanie zła, czYli, jak Pisze Doktorant ,,dynamizm nie bycia sobą,,. Wydaje
się
jednak, że nie Prowadzi on do
,,samotności", ale do ,,osamotnienia,,, a te dwie

rzeczYwistoŚci róznią się od siebie. W osamotnieniu
człowiek rzeczywiście jest sam, w
samotnoŚci - nie, l tutaj Pojawia się jeszcze jedno, podnoszon
e przez interpretatorów _

czY moŻe bYĆ tak, Że zło równiez prowadzi do spotkania
Drugieg o? Czy zatem możliwe
jest spotkanie w horyzoncie zła? Wszak
o tym Tischner tez pisał (19BlJ. Tego Autor nie
podejmuje, a szkoda.

Recenzowana praca zawiera takze pewne uchybienia,
na które trzeba zwrócic
uwagę, jednak nie tYlko w celu ich ukazania, ale
dlatego, że warto jest poprawić, by
Praca zYskała, WYmienię te najwazniejsze, które - choćby w przygotowywaniu
pracy do
druku - powinny być przemyślane i (być może) poprawione,
1J Na stronie 16 Autor Pisze, Że po II wojnie światowej
filozofia uprawiana była

jedYnie na dwóch uczelniach

- na

Uniwersytecie Warszawskim [marksizm) i na
katolickim uniwersytecie Lubelskim
ftomizm), wydaje się, że sąd ten jest zbyt
aPodYktYcznY, bo zaPomina się o choćby tradycji
fenomenologicznej w Krakowie
(Roman IngardenJ czy tradycli polskiej filozofii
w Toruniu fHenryk Elzenberg).
2) Na stronie 20 Autor Pisze , że Kartezjusz odrzuca
,,wcześniejszy spekulatywny

sPÓjnY obraz Świata Promowany przez tradycję arystotelesowsko-tomistyczną,,.

i

Ponownie jest to sąd zbyt apodyktyczny (albo duży
skrót myślowy).patrzącna recepcję
i interPretację filozofii Arystotelesa w średniowieczu, mamy do czynienia
z dwoma

drogami, Pierwsza Prowadzi
Majmonidesa

od Arystotelesa

poprzez Awerroesa

i

Mojżesza

do Tomasza, a dalej do filozofii tomistycznej; druga prowadzi

od

ArYstotelesa PoPrZeZ Awicennę, Dunsa Szkota do Francisco
Suareza, jezuickiego filozofa
i teologa, na którego metafizYce w Kolegium
|ezuickim kształcił się Karte zjusz. Zatem,

kartezjusz

nie mógł odrzucać ,,obrazLl świata''promowanego przez

tradycję
arYstotelesowsko-tomistYczną, bo zapewne jej nie
znał. Można zobaczyć, że tradycja
suareza to tradycja - jednak - metafizyki esencjalnej,
kiedy tradycja .I,omasza, to
tradycja metafizyki egzystencjalnej. przy okazjL:
błędne są daty przy karte zjuszu.
3) W PrzYPadku omawiania źrodełmyślenia Tischnera
brakuje wskazania na
filozofię Hegla, która wYdaje się być ważnąskładową
myśleniakrakowskiego filozofa,
szczególnie jeŚli chodzi o kwestię wolności, gdzie
Tischner wprost odwołuje się do
analiz Heglowskiej koncePcji Pana i Niewolnika. Podobnie
brakuje omówienia filozofii
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wolnościu Sartra oraz koncepcji Homo viator u Gabriela Marcela, mających wpływ na
myślenia Tischnera o wolnościi o spotkaniu.

4) Brakuje dośćwyraźnie odniesienia do innych, niż Boecjańska koncepcji osoby.

Oczywistym jest, że Wojtyła do niej się odwoływał, i

w zasadzie nie widział z nią

trudności.Jednak w przypadku Tischnera takie kłopoty się pojawialą. Patrząc choćby na
rozważania na stronach ]-04, 160 czy 186 widać, że definicja osoby wedle Boecjusza jest

filozoficznie niewydolna. Doktorant mógłby

w tych

miejscach podjąć próbę

zaadaptowania innych, znanych z tradycji definicji osoby, jak choćby Bonawentury czy

Ryszarda ze św.Wiktora. Bonawentura tak definiuje osobę: ,,Godnośćudzielona
substancji przez formę, która istnieje niekomunikowalnie w hipostazie"; Ryszard:
lub
,,Osoba to ktośsam jeden odróżniony od innych swoją szczególną właściwością"

,,0soba

to

egzystencja natury niekomunikowalne".

Do

reIacyjnego pojmowania

człowieka [moje Ja ,,tworzy się", kiedy spotykam Ty] najbardziej pasowałaby definicja
Ryszarda ze św.Wiktora, choć dla obu myślicieli wydaje się, ze zasadnicza byłaby
definicja Tomasza, że,,osoba jest czymś, co jest najdoskona]sze w całej naturze, to
znaczy, ze subsystuje w naturze rozumnej". Podjęcie takich analiz wzbogaciłoby pracę,
ale również pokazałoby kolejne ściezkiinterpretacyjne.

)cena końcowa i konkluzja

Podniesione powyżej mankamenty

w

niczym nie umniejszają moje bardzo

pozytywnej oceny pracy doktorskiej mgra Amadeusza Pali. Zarówno jej zawartość
merytoryczna, strukturalna, jak

t

językowa jest przeze mnie oceniana wysoko. Cel

postawiony przed badaniami został zrea|izowany, a praca została osadzona na analizie

tekstów Źrodłowych Wojtyły i Tischnera, co czyni

z niej dobre źrodłamyśliobu

filozofów,

Rozprawa doktorska mgra Amadeusza Pali w całościspełnia wymogi ustawowe
stawiane tego typu pracom. Stawiam zatem wniosek do Rady Wydziału Filozoficznego

Uniwersytetu Papieskiego |ana Pawła II

w Krakowie o

dopuszczenie Pana mgra

Amadeusza Palę do dalszych stadiów przewodu doktorskiego.
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