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WsTĘP

Ręcenzowana rozprawa doktorska składa się ze Wstępu, Zakończenia, Bibliogralri
rozdziałow. Pierwszę
po gr anicza fi

trzy

mają charakter

i cztęrech

fiozoftczny,zaśostatni podejmuje zagadntentaz

lozofi i i psycholo gii.

Tytuł rozprawy sugeruje, że Doktorant przedstawi fenomenologiczne analizy spotkania w
polskiej filozofii przełomu XX i XXI wieku, które utozsamia z dialogicznymi koncepcjami

spotkania. Deklaruje,

że

szczególnie interesują

go

najbardziej reprezentatywni

przedstawiciele tego nurtu, tj, Józef Tischner, Adam Węgrzecki i Jerzy Bukowski, gdyż nte

tylko zajmowali się oni ,,myśląftlozoftczną europejskich dialogików, ale sami stworzyli
własne oryginalne koncepcje spotkania" (s.13). Zauważa też,. ,,Idea przewodnia rozptaw
zostałazawartaw synonimicznym określeniu spotkania, którę zarówno europejscy dialogicy,

jak i polscy

przedstawiciele dialogiczno-fenomenologicznego nuftu filozofii spotkania

określają mianem spotkania 'twarzą w twa:z"' (s. 23), W kontekście często powtarzanych w

pracy sformułowań ,,twarz innego" czy ,,dialog" warto zapytac, jak to się ma w odniesieniu
do osób niewidomych (problem twarzy) i osób głuchoniemych (dialog).

przedstawi ając poniżej główne wątki analiz, zwrocę równiez uwagę na kilka dyskusyjnych
sformułowań, jakie pojawiają się przy lekturze tej wartościowej rozprawy.

l

TESC

WARTOSC PRACY

Pierwszy rozdział pt. Spotkanie i dialog zasadq filozofii ma charakter bardziej ogólny, w

ktorym Doktorant odwołuje się do zagranicznych autorów. Próbuje uzasadnić, że zasadą

filozofii jest spotkanię oraz dialog i w dwoch paragtafach rozjaśnia znaczęnie paradygmatu
dialogicznego oraz metody badania

i

opisu fenomenu spotkania.

O ile

doścdokładnie

definiuje rozumienie paradygmatu, o tyle pewnym brakiem jest niedoprecyzowanie pojęcia
zasada. Dotychczas filozofowanie kojarzyło się zę zdziwięniem

i

myśleniem. Czy tego nie

potrzeba, albo nie ma w spotkaniu i dialogu?

Prezentując dyskusje na temat wzajemnych relacji między filozofią dialogu, filozofią
dialogiczności, dialogu

i

spotkania

w

koncepcji Węgrzeckiego stwierdza, że,,uzasadnione

wydaje się odroznienie stwierdzające, iz 'dialog' stanowi formę komunikacji między ludzmi,

'spotkanie' zaśformę wzajemnego współistnienia" (s.45)

filozofii dialogu

i

i

zarysowuje własne rozumienie

filozofii spotkania. Wskazuje także na słabościmyślenia dialogicznego i

przytacza krytyczne opinie kilku autorów na temat filozofii spotkania

i dialogu. Szkoda,

ze

Doktorant nie podjął wysiłku, aby przywołać w tym miejscu jakieśargumenty przeciwko

tezie, że ,,w obecnym wydaniu filozofia spotkania (dotyczy wszystkich jej nurlów) jest
filozofowaniem na kanwie czegoś, co filozoficzne nie jest, co powoduje posługiwanie się
językiem pełnym górnolotnych, vrryrńnie przenośnychwyrażeń, jej wtornośćw stosuŃu do
znanych systemów ftlozoftcznych. Nie moze ona sformułować nowego obrazu światai stać

się nowym paradygmatem w nauce. [...] Jej sądy nie są intersubiektywnie sprawdzalne, a
twórczośc filozofa spotkania bardziej przypomina pracę artysty niż uczonego - teoretyka (Cz.

Gryko) -s. 48. Odnosząc się do pracy doktorskiej Adama Hernasa niepotrzebnie przejmuje
rolę recenzenta i pisze: ,,Wydaje się jednak, iz status dysertacji doktorskiej nie moze pomijać

powszechnie przyjętego naukowego aparatu krytycznego
bibliografii.

w

Nie powinien takżę całkowicie pomijać literatury

postaci przypisow czy
przedmiotu, przydatnej

zwłaszcza przy formułowaniu status questionis tematu pracy. Wydaje się takze konieczne
jasne i v,ryrażne oddzielenie własnych przemyśleń, ocęn i wniosków od poglądów pozostałych

myślicieli zajmujących się danym tematem" (s.71-72).

Zauwńa też, że,,owocem hermeneutycznej analizy tekstów źrodłowychbędzie, mówiąc
językiem Lestera Embree, 'tekst o tekstach' (o spotkaniu). Będzie ona stanowiĆ zakres
dysertacji doktorskiej, pisanej

z uwzględnieniem koniecznego aparatu naukowego w postaci

przypisów, bibliografii,
oceny

z

uwzględnieniem literatury przedmiotu zwŁaszcza przy próbach

i podsumowania, Dodatkowym owocem przeprowadzonych kwerend i badań będzie

przygotowywany równolegle z pisaniem niniejszej dyserlacji wybor najwazniejszych tekstów
źródłowych polskiej filozofii spotkania. Po dokonaniu koniecznych prac edytorskich oraz
przeprowadzeniu procedur związanych z pTawaml autorskimi, wybór ten będzie mógł zostać
opublikowany w postaci antologii polskiej filozofii spotkania, co uwazam za cenny wkład do
badań

z obszaru historii współczesnej filozofii polskiej"(s.8l

kolejny doktorat?
w1,

O takim

).

Czy doktorant ma zamiar pisac

projekcie pisze się albo we wstępie, albo na zakończenie,

znaczając perspektywy dal szych badań.

Doktorant utożsamia się z następująca tezą: Bez spotkania drugiego człowięka, który da nam

klucz do zrozumienia własnego życia i miejsca w świecie, każda próba zrozumienia
rzeczywlstości musi się skończyc porażką, A przecież tzeczywistość mozna rozumieć dzięki
kontaktowi zptzekazem pisanym - por. nawrócenie SzawŁa i Augustyna

W rozdziale drugim, zatytułowanym Europejska dialogika i jej recepcja w Polsce,
Autor przedstawia prekursorów europejskiego myśleniadialogicznego wywodzących się z

kilku nurtów religijnej tradycji. PrzybliZa więc poglądy Hermanna Cohena, Franza
Rosenzweiga, Ferdinanda Ebnera, Martina Bubera, Gabriela Marcela i Emmanuela Lćvinasa.
Zwraca tez uwagę na radykalną asymetrię w myśleniu Levinasa o intersubiektywności i jego

wpływ na ks. Tischnera. Przy końcu lektury tego rozdziału rodzi się py.tanie o rosnące
zainteresowanie polską fiozoflą. Doktorant pisze bowiem w następujący sposob: ,,Nalezy

podkreślić,iz rosnące

w

ostatnim

czasię

zainteresowanie polską filozofią zachęca do

podejmowantabadańnadposzczególnymi

nurtami rodzimej myśliftlozoftcznej. Dotyczy to

takze polskiej filozofii spotkania i dialogu

.,. Analiza tego obszaru prac naukowych pozwala

na podjęcie dalszych badań nad przenikaniem idei światowej filozofii do oryginalnych prac

polskich myślicieli.Pozwoli to takżę na rozpoznanie

i

właściweodczytanie inspiracji i

kontekstów zawartych w pracach na temat filozofii spotkania tworzonych przez rodzimych
filozofow" (s. 143-144).

A

zatem - jaka jest recepcja polskiej myśliftlozofi,cznej w filozofii

europejskiej? Co naprawdę jest oryginalne u polskich dialogików?

W

trzecim rozdzia|e, zaty.tułowanym W loęgu fenomenologicznych koncepcji
spotkania i stanowiącym najobszerniejszą, centralną częścniniejszej pracy, Doktorant
referuje poglądy trzech najwazniejszych przedstawicieli polskiej fenomenologii spotkania o

rodowodzie dialogicznym: Jozefa Tischnera, Adama Węgrzeckiego i Jerzego Bukowskiego.

Rozdział ten wydaje się być centralny dla rozprawy, bowiem ukazuje bogactwo przemyśleń

tych autorów, koncentrujących się na agatologicznym dramacie spotkania (Tischner),
epistemologlcznym sensie spotkania (Węgrzecki)

i

wspólnotowym charuktęrze spotkania

(Bukowski). W tym kontekściepowstaje pytanie dlaczego tylko tych autorów Doktorant
vważa za znaaząaych, skoro

już we Wstępie

wielokrotnie prezentował Tadeusza Gadacza

jako głównego eksperta i kilkadziesiąt razy odwoływał się do jego publikacji. Biorąc zaśpod

uwagę całośćzawarlościpracy uważam, że bardzlej adekwatny byłby następujący

ty.tuł

owego rozdziału: Wymiary fenomenologicznej koncepcji spotkania. W konkluzjach liczących aż 72 stron - Doktorant formułuje kilka w pewnym sensie zaskakujących sentencji.
Pisze na przykŁad: ,,Dojrzała fenomenologia spotkania w ujęciu Adama Węgrzeckiego nie
doczękńa się jeszcze pogłębionych analtz. Do jego koncepcji nie odwoływali się Jozef
Tischner

czy Andrzej Nowicki. Jeruy Bukowski polemizował z nim po wydaniu

pracy

habilitacyjnej na temat poznawania drugiego człowieka" (s.24ż).

Rozdział czwarty noszący tytuł Spotkanie jako doświadczenie korektyune w psychoterapii
robi wrazenie jakby niekompatybilnego z zasadniczymi rozważaniamt. Wkomponowanie go

w korpus rozprawy jest do jakiegoś stopnia zapewne usprawiedliwionę faktem,
zauważa cytowany w rozplawie Antoni Jarnuszkiewicz

prawdy

w

-

ze

- jak

,,Filozofie dialogu, szukając istotnej

spotkaniu między osobami, mają stałą pokusę

i

tendencję do ugrzężnięcia w

redukcji myśleniaistotnego do antropologii: do analiz fenomenu spotkania między ludźmi,
fenomenu anal izowane go aksj

W tym

olo

gtcznie i p sycho

lo g

i;znlę"

( s.

47

).

rozdziale doktorant analizuje spotkanie jako doświadczenię korektywne w

psychoterapii. Czyni to w dwóch podejściach. Najpierw ukazuje wzajemne oddziaływanie

filozofii człowieka i psychoterapii, a następnie spotkanie

i

relacje jako dośwtadczenia

korektywne . Trzęba w tym kontekście zapytac, ezy w pojęciu spotkania i dialogu nie kryje się

pojęcie relacji, albo inaczej: jakie są znaczęnia denotacyjne
psychoterapii pojęć spotkanie

-

dialog- relacje

.

i

konotacyjne uzywanych w

Czytamy bowiem wcześniej, ze ,,dialog jest

najwazniejszą re|acją międzyludzką istot żyjących na święcie"(s.55), Ponad

to

tytuły

zarówno rozdziałujak i pierwszego paragrafu są nieadekwatne, za szerokie w stosunku do
zawartych w nim treści,gdyz Doktorant zajmuje się tylko filozofią spotkania oraz dialogu i
psychoterapią humanistyczną. Wiadomo wszakże, ze istnieją takze proby powiązania innego

myśleniaftlozoftcznego

z

rożnymt szkołami psychoterapii. W odniesieniu do ostatniego w

tym rozdziale, czyli drugiego paragrafu, warto zap7Ąac, czy spotkanie moze mieć miejsce bęz
relacji?

Doktorant uważa, żę ten rozdziń jest zwieńczeniem przeprowadzonych analiz
próbą ,,naszkicowania perspektyw rozwoju

i

i

zarazem

dalszych badań nad fenomenem spotkania we

wzajemnej współpracy filozofii człowieka i psychoterapii" (s. 21). Jakie zatem są

te

perspektywy badawczę? Zarysowuje je w mozliwościwzajemnego oddziaływania między
psychoterapią a fiozofią spotkania i dialogu, gdyż może to ,,wydatnie słuzyć takze ręalnemu
uwrażliwieniu filozofow na osobisty dramat człowieka" (s. 302).

UWAG| FORMALNE

Praca jest zredagowana przejrzyście. Kazdy rozdział zawiera konkluzje, co niewątpliwie

ułatwia zapoznanie się

z

miejscami dośćskomplikowanymi wywodami Autora.

Proponowałbym przemyślenietytułu pracy, która traktuje

nie tylko o

fenomenologii

spotkania, a|ę także o dialogu.

Doktorant posługuje się poprawną polszczyzną. Tekst czyta się dobrze, zwłaszcza ostatni

rozdział,

w którym odnajduję śladyszczególnych

zainteresowań psychoterapią.

W

całej

rozprawie spotyka się tylko nieliczne błędy literowe i składniowę (np. przypisy 2l8,2I9 -

89; ,,wzajemne oddziaływania psychoterapii z antropologią flozoftczną" s.

s.

23;

,,przekazywanie sonie pewnych treści"- s, 45).

Bibliografia jest obfita i liczy 46 stron. Został,a ona podzielona na teksty źródłowe, gdzie są
prace głównych filozofow dialogu (Bukowskiego, Tischnera
(dlaczego także są tam prace Bukowskiego

i

i

Węgrzeckiego), opracowania

Węgrzeckiego?), Literatura pomocnicza (tutaj

także znajdują się prace Tischnera, Węgrzeckiego).

W zestawieniach bibliograficznych należy zadbac o chronologiczne zestawienie publikacji
tego samego autora, gdyż umożliwia

to

- w jakimś zakresie

-

śIędzićrozwojjego koncepcji.

Nie wypada, aby w ptacy naukowej umięszczac takie informacje, które nie

mają

merytorycznego znaczenia. Doktorant pisze np, że rozmowy z T. Gadaczęm ptzęprowadzono

w

ekskluzywnym wnętrzu Cracovia Business Center.

Zaznaczając, że fiozofia Jozęfa Tischnera podawana była licznym i wnikliwym analizom,

Doktorant pisze, że w bibliografii zestawi szczegółowe publikacje i równocześnie redaguje

5

poświęcony temu półstronicowy przypis. Jest to niepotrzebna perfekcyjność (zob. s. 152).
Wydaje się równiez, że częścz 920 przypisów można by usunąć bez straty dla jakości tekstu.

WN|OSEK KOŃCOWY

Praca jest merytorycznie wartościowa. Opiera się na szerokiej literaturze filozoficznej i
psychologi cznej. Doktorant poprawnie zrekonstruował poglądy znanych fenomenologów

polskich, abardziej szczegółowo - środowiskakrakowskiego. Ich analizy spotkania w jakimś
stopniu łączą się i inspirują literaturoznawstwo, psychologię, teologię a takżę wtęIę dziędzin z

zakresu nauk humanistycznych

i

społecznych. Dlatego recenzowane studium ma charakter

interdyscyplinamy. Autor owocnie zręalizował zamiarbadawczy przedstawiony we Wstępie:
,,Tematyka pracy sytuuje się na pograniczu historii filozofii, filozofii człowieka (antropologii

fńozoficznej) i etyki" (s.19). Zawięra takze wiele cennych spostrzezeń na tęmat współczesnej

kultury

i

problemów zwlązanych

z nieodkrytym jeszcze do końca

współczesne go człowieka w cyberprze

s

fenomenem uwikłania

trzęni.

Wskazane braki koncepcyjne czy redakcyjne, jakie sygnalizuję

w

pomóc Doktorantowi

w

recenzji, mają

opracowaniu optymalnej wersji pracy, ale nie problematyzują

fiozoftcznych kompetencji jej autora. W związku z tym kieruję formalny wniosek do Rady
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie o podjęcie
dalszych dzińańw celu nadania Kandydatowi naukowego stopnia doktora filozofii.
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