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RECENZJA
Rozprawy doktorskiej mgra Pawła MalaĘ
pt. Podmiot wJilozofti kultury. Antropologia symbolu
od Ernsta Cassirera do Paula Ricoeara,

napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Mroza
(337 stron, 7 rozdziałów, 207 porycj i literatury)

Przędstawiona do recenzji dysertacja doktorska zawiera Wprowadzeńe,7 rozdziałów,
z których ostatni jest dalej podzielony na podrozdziały oraz Spis bibliogtaftczny. Nie zawiera
wyodrębnionego Zakończenia, ani indeksu nazwisk, ani indeksu tzeczowego. Brak indeksów
stanowi (w mojej ocenie) w jakimśsensie uchybienie warsztatowe. Jest to oczywiściesprawa

formalna, alewńna.Tymbardziej,żeAutorwprowadzawielepojęóiprześIedzenietego,kiedy

iczy w

ogóle je definiuje jest z punktu oceny pracy zasadne. Takich niedociągnięć formalnych,

warsztatowych jest w pracy więcej. Do spraw tych powrócę niżej.

Cassirer naIeży do filozofów chętnie czytanych, gdyż pisał zrozlmiałym, pięknym
językiem. Jużchociażby ztego tylko powodu rozprawa o nim zawsze będzie interesująca, jeśli

nie ograniczy się vłyłączniedo omówienia (czy to możliwe jednak
literatury?)

i

podsumowania stanu

badń nad interesującym

z

uwagi na obfitośó

zagadnientem, ale pokaze

oryginalną perspektyrłrę badawczą tegoż zagadńenia. I tu mamy ten warunek spełniony.

Mianowicie Doktorant proponuje własną perspektywę badawczą

w

odczytaniu

,,niewyeksploatowanych wątków myślowychw dorobku filozoficznym Ernsta Cassirera" (s.

7). I to odczytanie ma mu pomóc dowieśó tezy, że ,,za sprawą systemów symbolicznych,
których paradygmatycznym reprezentantem jest jęzłk, człowiek osiąga corazvłyższe stopnie
świadomości"(s. 12).
Podoba mi się odwaga,

z jaką Autor przystąpił do badania zagadńenia, erudycyjna

refleksja nad ,,realizmem naiwnym"

i

,,dysjunktywizmem epistemologicznym", którą to

perspektywę określiljako fundamentalną. Nie podoba mi się natomiast trudny jęryk, jakim się

posługuje omawiając problemy, naszpikowany vlyrażeniami pobranymi
utworów

i

z

analizowanych

stanowisk jakby specjalnie. Czy jest to sposób Doktoranta na niebanalnośó? Czy

może przeświadczenie,żepracawarsztatowa (akąjest teza doktorska) musi byóńezrozumiała

dla kogoś,kto nie studiował wybranej problematyki dogłębnie? A moze strach, że bez tych

wszystkich udziwnień

i

utrudnień rozprawa zostanie oceniona nisko, jako mało naukowa?

Doprawdy nie wiem... Warto w tym kontekściepoleció Doktorantowi tekst Kaztmierza
Twardowskiego, wybitnego filozofa i logika, twórcy szkoły myśli,którego habilitacja (O treści

i

przedmiocie przedstmłień), inspirowała Husserla,

pt. O jasnym i niejasnym sĘlu

filozoficznym- Pisze w nim: ,,... niejasnośćsĘlu niektórych (...) nie jest (...) następstwem

czynników tkwiących w przedmiocie ich wywodów, lecz ma swe źródłow mętnościi
niejasności ich sposobu myślenia.(...) Kto jasno myśli,ten by też jasno pisał, a o autorze

niejasno piszącym należałoby sądzić, że nie umie jasno myśleć"(Rozprawy

i

artykuły

ftlozoftczne, Lwów 1927). Polęcam gorąco.
Rozprawa jest przedstawieniem poglądów na kulturę rozvwianą szeroko jako system
symboliczny, w którym istnieje i funkcjonuje człowiek. Autor zrozmachem, w oparciu o liczne

specjalisĘcznę rozptary, przedstawia wydńvięk tych poglądów w myśliCassirera, a potem
całej plejady autorów niemiecko-

i

anglojęzycznych,

ń

po filozofow francuskich, w tym

Ricoeura. Budzi mój szacunek ogrom literatury, do jakiej odwołuje się Autor, tekstów zzal<ręsu

nie tylko filozofii, ale antropologii kulturowej, psychologii, kognitywistyki. To szerokie
spectrum uzupełniłabym o teksty wybitnego przedstawiciela symbolizmu,filozofa światowego
formatu

- Aleksego Łosiewa (Rosjanina - i być moze

dlatego nieznanego Doktorantowi, który

operuje w materii filozofii Zachodu). O nim, niestety, nie ma w dysertacji ani słowa, a był on

oryginalnym twórcąkoncepcji symbolu, konceptualizulącej osiągnięcia metafizyki starożytnej,

średniowiecznĄ, mis§cyzmu, teologii oraz intelektualistów rosyjskich przełomu XIXXX
wieku (Florenski, Bułgakow) . Aż dziw, że ńe trafił Doktorant w swoich poszukiwaniach na
Łosiewa, gdyżzupełnie naturalnie wpisywałby się on w jego intuicje bńawcze, sytuuje się też
pomiędzy Cassirerem a Ricoeurem. Albo nawet obok Cassirera, bo były to dwie równoległe

filozofie symbolu (u Łosiewa zorientowana teocentrycznie, podczas gdy

u

Cassirera

utożsamiana z ariropologią filozoficzną). Dodaó należy, że Łosiewa różnorodne dociekania i

refleksje na temat symbolu mają znaczenie uniwersalne, a więc są nie tylko jednym z
elementów historii filozofii, ale wyrażĄą powszechne przekonania, czyli wpisują się jak
nĄbardziej w sens rozważaft o kulturze. Chciałabym o możliwe porównania postawionej przez

Łosiewa problematyki symbolu i tego, co przedstawia Autor w rozprawie, zapytać w czasie

Doktorant pozostawił pewrre kwestie otwarte
obrony. Takżedlatego, że w moim przekonaniu
do
a myślŁosiewa mogłaby okazać się przydatna
na dalsze próby interpretacyjne (i słusznie),
tych dalszych, możliwych badń nad problematyką,

ptzeczytńam pracę

z

zaintęresowaniem

i

stwierdzam, że w zasadzie te kwestie, o

zręalizowane. oczywiście możnaby prowadzić
których pisał Autor we wprow ńzenhl,zostńy
paweł Malata
argumenty Autora, Mgr
cały proces dowodzeni a inaczej, ale mnie przekonują

ma znaczęnie merytoryczne, Do tego
uzasadnił, że przedstawiona w rozprawie problematyka
to ambitny, erudycyjny i finezyjny,
prezentowany tekst rozprawy jest, choó trudny w odbiorze,

TREŚC ROZPRAWY

jest
po przebrnięciuprzezkilkaset stron rozprawy stwierdzalrt, że problematYka PracY
pierws zaztychpŁaszczyzn,będącąbazą odniesień
rońożonaniejako na dwóch płaszczyznach.
_ rozdziały IV_VI, to
do omawiany ch zagadnień _ to rozdzińy I_III, druga pŁaszczyzna
teorii. P.ozdział VII (w
wykazanie prawdziwościi zasadności twierdzeń nazwanej wczeŚniej

pominięty albo
moim rozumieniu) to tzw. ,,sztuka dla sztuki" i jako taki mógłby zostać
metodologigz1e"
i
funkcjonowaó jako zŃącznik.Mimo trudnego dyskursu struktura ,,wnętrze
w obydwu częściachto
rozprawy jest czytelne i klarownie szkolne. Dwa pierwsze rozdziały

naiwny (w
wprowadzenia, dwa kolejne stanowią próby wyjaśnienia) czym są: realizm
odpowiedzi na
pierwszej) oraz dysjunktywizm epistemologiczny (w drugiej), dwa ostatnie to
Są tęŻ
postawione pytania lub dylematy. Wszystko obudowane odwołaniami do literatury.
na nie
podsumowania na końcu rozdzińów. Ich oryginalnośó wynika z rzutowańa
wydzielony ch przez Doktoranta idei.

Czyli mamy w pracy obszerne partie omawiające, ale są i porównania poglądów
jak chce Autor). One
wybranych przedstawicieli filozofii kultury (antropologii symbolu,
wydają się byó najbardziej cenne w recenzowanej pracy. I w tym wzg\ędzie praca spełnia
wymogi stawiane rozprawom doktorskim. Autor andrizuje problem szeroko, wYkorzYstuje
literaturę obcojęzyczną, także polską, odwołuje się też do tego, co nźvywamy kontekstem

kulturowym. przyb;riża (co prawda nie wprost, ale poptzęz róŻnorakie kontekstY
jaką moŻemy
epistemologiczne) polskiemu czytelnikowi tę częśó filozofii współczesnej,
podręcznikowo określić,,filozofią symbolu", nie jest ona bowiem (wbrew pozorom) tak dobrze
opracowana jak klasyczny symbolizm, który doczekał się wiele doskonałych opracowń,
Całośóstanowi trudny w odbiorze, ale spójny wl,wód, konsekwentnY i logicznY, choĆ mało
strawny konceptualistycznie.

Chcę szczególnie podkrerślić, że Arrtora dysertacji cechuje wnikliwośćftlozoftczna
(rzadka przecież), uniknd też jakichśideowych (czy ideologicznych) miar

i

zńożeń

wypracowując własne treściwzrliawcze, skupił się na rozważaniu ptzede wszystkim ,,treści
poznawczych" wydzielonych zagńńeń i świetniestworzył własne interpretacje, nie wikłając
się w już istniejące zbiory interpretacyjne. Sam otworzył horyzonty odniesień flozoftcznych
do dzieł Cassirera i następców nie ograniczając się do jakiegoś li tylko przesŁania moralnego.

Dlatego

o

jego interpretacjimożnapowiedzieó,

że jest

,,żyw{', a odwołania do wielu dziedzin

wiedzy,w erze postmetafizykizwszystkimi jej niebezpieczeństwami destrukcji kultury, brzmią
naturalnie. Nie wiem, czy prawidłowo odczytuję intencje Doktoranta, ale wydaje się, że

postuluje on przyjęcie postawy otwartościna wszystko, co przekracza człowieka, czego
,,rozutnem nie obejmiesz",Qo nie jest intelektualnie ani pewrle, ani jednoznacznę.I to w moim
mniemaniu jest cenne w tej pracy.

UWAGI OGÓLNE

-

WARSZTATOWE

Ale mam teżI<llka uwag formalnych. Nie rozumiem, dlaczego spis bibliograficzny nie

zostń ponrrmerowany, jakby Doktorant się wstydził, że przeczytał dużą przecież ilośó
literatury. Powinno byó odwrotnie, powinien być ztego dumny, świadczyto bowiem o Ęrm, że
dysponuje nie tylko wiedzą na temat omawianej problematyki, ale
cenne. Nie rozumiemteż, dlaczego

ńe

i erudycją,

co jest bardzo

zadał sobie trudu i nie posegregował tej literafury, tylko

wymieszał prace monograficzne z artykułami i stronami internetowymi, dzieławażme z mniej
wużmymi, przyczynkarskimi. Pisał przecież rczptawę nie dla siebie (bo taką pisze się do

szuflady), ale ,,na stopień", czyli takZe dla recenzentów. Można by więc im jej percepcję
ułatwić, a nie utrudnió. Nie rozumiem w końcu, dIaczegojedne zapisy bibliograflrcznekończą
się kropką (tak byó powinno, bo kropka wszystko kończy), a inne są pozostawione bez kropki.

I oczywiście sygnalizowany na początku fakt niewystępowania w pracy indeksów wzbudza
moje nieusatysfakcjonowanie.

Recenzent ma bowiem utrudnione spostrzeżenie tego, czy Autor

np. używa pojęć, zanim je zdefiniuje; ile razy ptzywołuje teksty wazne dla problematyki
rozprary, w tym nleprzeŁożone

na

język polski. Wszystko to utrudnia krytykę i ocenę.

Z innych uwag. Spójrzmy na Spis treści.Powinien on odzwierciedlać tręśó rozdzińów,

byó niesprzeczny wewnętrznie, spójny, logiczny. Jednak nie umiem tego powiedzieó
jednoznacznie, gdyż Spis treścijest minimalis§czny, wręcz enigmatyczny, a co zatymidzieniezrozumiały. Nazrvy poszczególnychrozdziałów

to czasami tylko jedno słowo. Jak w takim

wypadku ocenić, czy j est on logiczną całością,j e śIiz analizy samego Spisu treścinie potrafimy

się zorientowaó, czy kaZdy kolejny rozdziałjest logicznym rozwinięciem poprzedniego) czy

treściowoonenasiebieńezachdz4Niewiemytego,musimydopierozacząćjeczytaćt

jakiegośzńożęnia,
Nie udało mi się też wyodrębnić
przeczytaódo końca, aby się zorientować,
(w Spisie), oczywiście dla Doktoranta,
poszczególne rozdziaĘ dysertacji

które wiązałoby

ktorynajlepiejznaswojąpracę,wszystkomoŻebyójasneizrozurińe,aledlarecenzentatakie,
się do literatury
odnotować, że sposób odwoływania
naleĘ
Autora
plus
jest.
Na
nie
niestety,
jest zrozumi

ńy iprzejrzysty,a

sposób cytowania konsekwentny,

przęz Doktoranta przestarzałego, sztucznie
używanie
natomiast
się
mi
podoba
Nie

brzmiącego','książkowego,,spójnika,,iŻ,,(s.7ńtrzyrazyipassim),zamiastnaturalnie
brzmiącego,'że,,..Waftowt5,,rnkontekŚciewyjaśnió'żespójnika,,iŻ'uŻywasięraczejw
tekstach stylizowanych

na

uchaiczne, patetycznych

i

podniosłych,

w mowach

sądowYch

(czy]ri naukowy) taki
etc,, etc,, ale tekst dysertacji
Rzeczypospolitej
imieniu
w
wygłaszanych

swojemu tekstowi cech,
erudycyjną pfacę i nie musi dodawać
dobrą,
napisał
jest.
Doktorant
nie
w pracy
jeszcze sprawa przecinków, otóż przeciŃów
I
które go czyniąpretensjonalnym.

brakujenagminnie,cododatkowoutrudniajejzrozumienie,wyliczenietychwszystkichmiejsc
(s, 7) brakuje ich
Na pierwszej stronie Wprowadzenia
zajęłobykilka, amożekilkanaście,stron,

conajmniej8,nadwóchkolejnychconajmniejpo5(s.8i9)itakdokońcapracy.Jednym
słowem dysertacj

a j est

redakcyj nie niedopracowana,

Tepowyższeuwaginiezmieniająmojejwysokiejopiniiosamymtekście-trudnym,
ale ambitnlrm.

KONKLU ZJ A
WsrystkiemoieuwagikryĘczne(teformalnełatwobyłoĘwyeliminować,gdyby
DoktorantwięcejczasupoŚwięciłĘmsprawom)mająnaceluwskazaćDoktorantowi
drogidousunięciabłędów.Powiedzmyjasnoożel<ażdymaprawodowłasnegospojrzenia

nabadanezagadnieniaisposobuicheksponowania,anawetdopomyłek. do

jest zaśwprost proporcjonalne
prawdopodobieństwo popełnienia błędówo pomyłek
Na
dyseńacja mgra Mala§ jest samodzielna'
samodzielności badac za. A,bez wątpienia

pewnojestonteżodważny.Dobrzesięstało,żepodjąłsiębadańnadniełatwąprzecież
problemaĘką filozofii współczesnej,

ChcępodkreślićożeAutor(wmoimodczuciu)poprawnieanalizujepoglądy

filozofii' AnalĘ
wskazuje na oryginalne cechy tej
przedstawicieli filozofii kultury, trafnie
jest konieczne,
w takim stopniu, w jakim to
nie są powierzchowne, §ą one poglębione
te

zaśwnioski Doktoranta konsekwentnie

z Ęch ana|iz łynikają, ocąrwiścienie ze

dyskutowaóo ale uznaję
z niektórymi można by zapewne
zgadzamo
się
osobiście
wsrystkimi
5

prawo każdego badacza

7

rlr,l

rrolności intelektualnej

poglądy można mieć przecież różne.

\ie

i

samodzielnoŚci interPretacYjnej.

ulega też rr,ątplirvoŚci, Że napisanie dYsertacji

wpĘnęło na ronrój naukorlr Doktoranta,
\\ ziąrr sn rr sn stko porrl,ższe pod ułvagę, w mojej opinii praca spełnia wymogi
2003 r, o
starriane rozpra\łom doktorskim zgodnie z art.13 Ustawy z dnia 14 marca
sztuki oraz
stopniach ngu\6rrYCh i ętule naukowym oraz stopniach i Ętule w zakresie
kolejnr

pn

err

mi dokumentami. Wnoszę o dopuszczenie mgra MalaĘ do dalsrych stadiów

odu.
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