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Recenzjapracy doktorskiejpani mgr Katatryny Popekpt. ,,Filozofiai pedagogikadialogu.
Pltania o prawdg" napisanej pod kierunkiem prof. Utr, dr. hab. JanuszaKaczmarka na
WydzialeFilozoficzno-Historycznym
Uniwersletu tr6dzkiego

Przedlo2ona
do ocenydysertacjadoktorskapani mgr Katuzyny Popekpo3wigcona
jest niezwyklewaznejkwestiidta pedagogiki,
jak4 sqrelacjemigdzynauczycielem/mistrzem
a uczniemw kontek6ciewbrtofci prawdy, kt6ra mozekonstytuowa6w procesieksztalceniai
wychowaniadialogowerelacjemigdzy nimi. Z tytulu tej SciSlefilozofrcznejpracy naukowej
wcalenie wynika taki wla5nieprzedmiotbadan,tote? dobrzesig stalo,2e Doktorantkaju2 od
pierwszegozdaniakonkretyzujeswojepodejdcieprzywoluj4c tekstyfilozoficzne, kt6retakze
dla wsp6lczesnejpedagogikistanowi4niewyczerpaneZr6dlomydli i projekt6w praktycznych
w edukacji. Z tgn wigksz4 wigc przyjemno6ciq zaponralemsig z tredci4pracy, kt6ra nie
moglabybyi przedmiotemobrony w dziedzinienauk spolecznychw dyscypliniepedagogika
(w zakresiefilozofii ksztalceniai wychowaniaczy antropologiipedagogicznej)ze wzglgdana
noanmiaNEw przypadku Doktorantki ftlozofri nieznajomoS6znaczqcychrozpraw nie tylko
polskichpedagog6w,zeby odczytatspos6bprowadzeniarefleksji filozoficznej o wychowaniu
i stosunkachinterpersonalnych
w toku kszalcenia.
ZostalemzatempostawionyprzeddoSitrudnymzadaniem,
by dystansuj4c
sig do tego
braku odniesieri do wsp6lczesnejliteratury z pedagogiki frlozoficznej, odczyta1niniejsze
studiumfilozoficznejako dysertacjgnaukow4w kontekdcieobowiqzuj4cych
kryteri6w..Nie
bgdg streszczaljego zawartoSci,gdyz pani mgr K. Popek samato uczyni w syntetyczny
jednakjuZ na wstgpie,2epracajest nie tylko interesuj4co
spos6bw czasieobrony.PodkreSlg
napisana,ale i spelniaustawowewyrnogi,jakie stawiasig tegotypu dysertacjom.
Dla zrozumieniaintencji mlodej badaczkiwDne s4 ,,Pre1iminaria",
kt6re stanowiq
wprowadzeniedo calo6cirozprawy oraz ukazuj4 ptzyjgt4przez ni4 perspektywgpoznawcz4.
Pani mgr K. Popeklokuje j4 przedewszystkimw frlozofii egzystencjalizmu
o tendencji
teistycmej,a nie - czy takze- agnostyczno-ateistycmej.
Jak samapisze:,,Bgdgodwolywat
sig do minionych epok, poczqwszy od staroiytnoici, ale najwainiejsrym w tej prucy
odniesieniemlwiatopoglqdowymbgdziechrzeicijariskieiredniowiecze.(s. 25) Tym samym

nietmftiiestwierdzana s. 41, 2e ujmowanieprzez ni4 z rbirrychstronpojgciaprawdyjest
zgodnez wyborem egzystencjalnympostrzeganymprzez pryzmatfilozofii chrzeScij
anskiej.
To jest wyb6r teistycznego
nurtu filozofii egzystencjalnej.
Doktorantkama zresaqpelneku
temu prawo lokuj4cswojebadaniaw tym wladnienurcie filozofii wsp6lczesnej,
dla kt6rej
czlowiek(...) jest rozdartymigdzySwiatemrzeczya transcendencjq,
H6rajest jedyniebytem
prawdziwymi pelnym(za J. Tamowski,Warszawa2003, s. 253). To prawda,2e omawiane
zagadnieniawl.rnykaj4 sig ramom pr4d6w wsp6lczesnejmydli ftlozoftcznej, ale juz sam
dob6rbadanychtekst6wstajesigograniczeniem
zobowi4zuj4cym
do odczytywania
ich tresci,
a nawet polemizowaniaz nimi, w dajqcychsig przecie2zidentyfikowadramach szk6l
naukowych.
Na marginesie odnotgjg, ze postawione sobie przez Doktorantkg zadanie
,,odnowienid'pedagogiki (nie tylko jako dyscyplinyakafumickiej) z przyjgtej perspektywy
filozoficznej wymagalobyjednak uprzedniegouzasadnieniatakiej potrzeby, gdyZ nie jest
prawd4,jakoby ta dyscyplinanauk szczeg6lowychkiedykolwiek zerwalaz filozofi4. Wprost
przeciwnie,nawetw ustrojutotalitamymdala sig czgsciSrodowiska
naukowego(wraz z niestery- cltowanym tu B. Suchodolskim)obezwladnilprzez filozofig marksistowskoleninowskq, za pomocq kt6rej 6wczedni afirmatorzy teZ chcieli kofiiecznie pedagogikg
,,odnowi6".Przydlugiei slabo osadzonew filozofii edukacjiczy pedagogicefilozoficznej
wprowadzeniedo rozprawy zawiera jednak bardzo dobry, syntetyczny wgl4d w tre6i
poszczeg6lnychrozdzid6w. Nie kryje si9 przy tym z wlasnym Swiatopogl4dem
oraz
religijnymi

przekonaniami wpisuj4c

swoje

analizy

w

misyjnE

funkcjg

nauczycielstwa./pedagogii
wywodz4cejsigz Sredniowiecznej
(s. 3lfilozofii chrze6cijaaskiej.
34)
Zasadricze w swej treSci i zgodzie z tytulem rozdzialy wci4gajq w ciekawie
prowadzon4narracjg,nasycon4bogat4 w zr6dla refleksjq filozofrczn4, a miejscami nawet
teologiczn4czy nawet z psychologii klinicznej w osobierzadkoprzyrvoll.wanegow kraju w
tegotypu studiachteorii psychologai psychiatrydziecigcego
KazimierzaD4browskiego
czy
AntoniegoKempiriskiego.Autorka pisze o metodachwlasnychdociekan,ale w r62nych
miejscach,co sprawa, 2e analizatekstu staje sig miejscaminiesp6jna,"rozwodniona"
(okreSlenieAutorki). W rczdziale2.1. ptszeo wlasnejmetodziebadanjako impresyjnopogl4dowej.Analogiado malarstwaimpresjonistycanego
jest tu rzeczyrvi5cie
ciekawa,alenie
sqdzg,Zeby
zostalaprzyjgtaprzezSrodowisko
filozoficznejakoco3nowego,gdyzjestto -jak
przprrszczam - inaczej nazwanafrlozoficzna refleksja hermeneutyczna.Autorka korzysta

bowiem w tyrn przypadkuz argumentacjiteoretyczno-rzeczowej,
by rozwijadprawdyju2 w
przeszloSci
odkryte,a mo2ei w jakiejSmierze zbieimew.Iej wydaniuz koncepcj4anamnezy
jest z celamipoznawczymi
u Sw.Augustyna.Podobnie
pracy.Jestich wiele i odslanianych
w
r62nychmiejscach,zamiastw czgdcipoSwigconej
metodologii.Tak wigc dowiadujemysig,2e
istotne bylo dla mgr K. Popek np. ukazaniekorzy6ci plyn4cychz dialogu filozofii i
pedagogiki,wypracowanie
poszukiwanie
nowegostyluedukowania,
odpowiedzina pytanieo
prawdg,na poszukiwanie
fu6dlaprawy,przemy6lane
siggnigciedo tradycjiz przeszloi;ci,
itp.
Niew4tpliwieutrudnialoto niecouchwycenie
trafnoScipodejmowanych
kwestii.
Pracadoktorskapani mgr K. Popekjest wa2nanie tylko ze wzglgduna oryginalnoSd
projektubadawczego,
kt6ry integrujeosobisteuczestnictwow procesiepoznaniaz tradyq4
mydli humanistycznejsprzyjaj4czarazemodnalezieni w niej potwierdzeniadla wlasnych
mySli i odczlan codziennoSci?ycia szanrj4cegoducha pokoleri, tradycjg i ponadczasowe
wartoSci.Jest w tym zamySleautentycmezaanga2owanie
poznawcze,autoafirmacjaSwiata
wartoScii glgbia recepcjidziel czolowychmySlicieliminionychepok, takZeJej mistrz6w.
Jak2ebliska jest platoriskiejkoncepcjiwychowania,na kt6rej budowalswoj4 warstwow4
filozofig wychowaniam.in. zaszczttyw PRL przez SB w okresiestalinizmu- dwiatowej
klasy uczony, profesorUtr- - SergiuszHessen.Traftrie i w zgodzid z mySlicielamiod
staroZytnejGrecji po czasy wsp6lczesnewydobywa nie tylko ducha zmieniaj4cychsig
czas6w,ale przedewszystkimte pogl4dyhumanist6w,filozof6w o teocentrycznej
orientacji,
kt6re starowi4 dla Doktorantki ponadczasowqwartoSd w bezkompromisowejwalce o
wyznawale idealy.
Na tej podstawiepostulujerozumienieistotywychowaniai ksztalcenia,
opisujerelacje
nauczyciela
i uczniajakoposiadacza
swoistegorodzaju,bo duchowego
,,kluczado prawdy"o
Zyciu. Oryginalnie przecina niejako historyczno-ftlozoficm4narracjg odwolaniami do
pogl4d6w wsp6lczesnychhumanist6w,by zazrnczyt tym samym ci4glo56kulturowego
przekazu w konfrontacji z r62norodnoSci4mySli i otwartodci4 na ni4 otwartych i
pluralistycznychspoleczefstwwsp6lczesnegonam Swiata. Pigknie pisze o zaangahowanit
my3licielir62nychczas6w,kt6rych zaanga2owanie
w migdzyludzkidialogbylo prawdziwei
inspiruj4cekolejnepokoleniado zycia w prawdzie.Zachwycasig mySl4o wychowaniuczy
jest czym$powszechnieznanymw wyniku obowi4zkowego
nauczaniu,
kt6ra d.lapedagog6w
studiowaniadziej6w mySli pedagogicznej,aczkolwiek przez wigkszoSi absolwent6w
pedagogicznych
studi6wzapewnenie tak -jak ma to miejsceu pani Magister- jest osobiScie
i drobiazgowoprzenalizowrn. Co jest w tej pracy tzw. warto6ci4dodan4do juz istniej4cych
?

zr6del my3li o wychowaniui nauczaniu,to niew4tpliwie analizakomparatystycznamySli, ich
konfrontowaniez recepcjqw r62nychczasachorazumiejgtneinterpretowanie.
Znakomite operowaniedobrze dobranymi c1'tatamiz dziel wielkich uczonych
u5wiadamia
mi, jak nieslusznie
w literaturzezachodniejniekt6rzyz wspolczesnych
my6licieli
postugiwafi sig okreSleniamibez wskazaniana \ch rzeczywiste2r6dlo pochodzenaczy tez
wczeSniejsze
zaistnieniew toku dziej6w. Tak jest np. z metaforycznympostrzeganiem
i
traktowaniemucznia jako ,,zbiomika" na wiadomoSci,kt6re pojawilo sig w dzielach Sw.
Tomasza, kt6re w latach 70 XX w. zostaloprzypisanePaulo Freire jako tw6rcy tzw.
bankowej koncepcji edukacji. W do5wiadczanychprzez nas dzisiaj czasachr62nych postprawd,tego typu dysertacjl staje sig waznymglosemw dociekaniuistoty Prawdy,jej statusu
oraz wyjaSnianiujej znaczentaw naszymZyciu. Jestemprzekonany,2epodjgcietego wlaSnie
tematujest znacz4cw wkladem pani mgr K. Popek w hurnanistyczn4refleksjg takle nad
nasz4codziennoSci4
i stanemrozwoju naukw tym zakresie.
Na zakoiczenieniniejszejopinii podzielgsig tak2e uwagami do ukladu pracy i
niekt6rychtez, kt6renie obni2aj4jej wartoSci,ale s4 intertekstualnym
glosempolemicznym,
by skorzystaiz okazjido wsp6lnejdebatywok6l interesuj4cych
mniejako pedagoga
kwestii
filozoficznej natwy or.u wskazadna drobneusterki naturyredakcyjnej.
,,Preliminaria"- zostalynietrafrriepodzielonena odrgbneczgSci,kt6rychtytuly s4
szerczeni? zawafia w nich heSdnp. - ,,Diagnozawsp6lczesnejpedagogiki - praktyka i
teoria", ,,Odkywanieistoty wychowania"czy ,,Uwagao pedagogice
wsp6lczesnej".
Nie ma
tu bowiem ani diagnozy, ani nawet zarysu teorii i praktyki wsp6lczesnejpedagogiki czy
odkrycia sensu kluczowego dla mojej dyscypliny fenomenu. Skoro Autorka chciala
koniecznieprzywolai tu pedagogikg,to powinna jednak najpierw zapozsnt sig 2 jej
wsp6lczesnymkanonem,by wiedziei, 2e nie moimajej sprowadzi6do jednego cytat\ z Wacy
Andrei Folkierskiej,podobniejak JanaAmosaKomeriskiego
nie moina zaliczyt do klasyka
jego mySliz
wsp6lczesnej
pedagogiki.Nie moZnate2pr4pisywai KomefskiemuzbieznoSci
Simmlem(s.140),gdyzmoZebydco najwyZejodwrotnie.
Je2eli zaklada sig dokonanie og6lnej diagrozy wsp6lczesnejpedagogiki, to tzeba
jednaknajpierwzapoznafsig z ni4, gdyzniemajomoSd
kluczowychw jej rozwojustudi6wi
recepcji nowych nurt6w filozofii wychowania, szczeg6lniew ostatnim 6wier6wieczu,
pozostawiaw gronie filozofow wypaczony obraz rzekomej mialkoSci pedagogiki i
nieobecnoici na mapie wsp6lczesnejhumanistyki jej rozpraw z filozofii l,rychowania.

Zapewnez tym samymproblememspotykaj4sig pedagodzy,kiedy podejmuj4sig badan
filozoficznych bez odpowiedniegowyksztalceniai kwerendy literatury w zakresie
interesuj4cego
ich przedmiotui metodbadanfilozoficznych.
W niniejszej rozprawie filozoficznej zdecydowaniezbytecnry jest rozdzial V pt.
nawet tego t)?u
,,Nauczyciel- uczefi: badaniaempirycme", gdyL zawiera on zaprueczaj4c4
badaniomprezentacjg
opinii, kt6rym nie nadanometodologicznie
poprawnegoszlifu. Lepiej
by zatem bylo, gdyby z niego nezygnowai mydl4c ewentualniew przyszlo6ci o $ydaniu
podoktorskiejpublikacji. Nie b9d9 zatem poddawal go krytyce, gdy2 musialabyby6
miazdz4cE,a w moim przekonaniu naleZy to potraktowai jako publicystykg, kt6ra nie
powinna miei tutaj miejsci. Rozumiemjednak i staramsig w t1'rn odczyta(,dobre intencje
Doktorantki zaciekawionej ty.m, jak ,,badaczeprawdy" ustosunkowuj4 sig do relacji
nauczyciel-uczeiy
czym jest dla nich prawda, gdziej4 lokuj4 oraz jak4 dla nich spelnia
funkcj9.
Autorka wprowadza okre5lenia, kt6re budz4 zdziwienie, jak np. nauczyciel to
trensmiterwiedzy(s. 6-7). S4tez takieokeSlenia potocmejak: ,,wykrzywieniewarto5ci"(s.
23) , ,,biciesig naukowc6wo prawdg"(s. 37), ,,puentylizm"(s. 50),plowienie prawdy"(s.
51). Przypominajednak zupelniejuz wycofanez debaty naukowej,a przecie?jakie aktualne
okreSlenie
nauczycielamianem,,czynnego
kontemplatyka"(za Sw.Tomaszemz Akwinu; s.
53). Kiedy przywolujemyw tekdcie po raz pierwszy czyje{ nazwisko, naleaalobyje
poprzedzi6
pelnymimieniem(zob.s. 103,Woleriski).
Muszg broni6 pedagogiki,o kt6rej Doktorantkajednak nie ma - koniecznejdla
zalolonych cel6w swojej pracy - wiedzy przyznaj4csig do tego sformulowaniaw stylu
,,wydajemi sig, ie propozycjepedagogdwnie nadq1ajqza tak szybkimprocesemzmian;' (s.
15). Gdyby poczytala pedagogikg,to wiedzialaby,Leto zmianyw naszymkraju sprawiajq,2e
polskamy5l i praktykapedagogiczna
wyprzedzaje o kilkadziesi4tlat. Niestety,smutnato
konstatacja,ale takZe znajduj4caswoje potwierdzeniew wynikach badannaukowychmoich
oraz czE!;ci
moichkoleZanek
i koleg6w.
Byloby zatemlepiej, gdyby doktorantkanie posfugiwalasig w niekt6rychfragmentach
swojej rozprawy narracj4 publicystyczn4ezy potoczrtqwiedz4. Takie sformulowanianie
powinnymiei miejscaw pracynaukowej.Przykladowo,nie ma racji twierdz4c,2eeJeaming
jest niekorzystny z wychowawczegopunktu widzenia (tamze). Nie moZna zaakceptowai
potocznej przestrogi jakoby niebezpiecznebyly

,,(...) szczeg6lnie eksperymenty

pedagogiczne,h6rym brak osadzeniaw ciqgloScikultury i w jakiejS obiektywnejteorii" (s.
16) Jakie2 to eksperymentypedagogicmema Doktorantka na wzglEdzie?Dlaczego nie
powolujesigna zr6dlao ich rzekomejszkodliwoici?
Podobnie nie mogg zaakceptowadnarracji w stylu.. ,dzisiaj garstlut wybitnych
nauczycieliz ogromnympowolaniemstajedo walki o prowq dzieci i mlodzieiy do zachowania
przezte generacje
poczuciabezpieczeristwa..."
(s. l7) czy ,,"Ilrieleos6bzapewne
pozwoli,by
zawladnql nimi tzw. ,owczy pgd'(tamZe). Doprawdy, rne nalezytak pisai o jakimkolwiek
drodowisku,czy * jak w tym przypadku - o wsp6lczesnejszkole i nauczycielach.
Generalizacje w niekt6rych sqdach Autorki tej rozprawy s4 pozbawione rzeczowej
argumentacji(np. Ze wychowaniejest tylko wdwczaslwiadomymprocesen,...jeili...(tA;nZe)czy ,,Uwaiam, ie zadnafilozoJia nie powinna zatrzymywai sig tylko na lcrytycznym
pr ezentowaniu
rzeczlwistoici..." (s.18).
W kwestii warsztatowejmlodej badaczki zvwacamuwagg na to, Ze w rozprawach
naukowychnaleZycytowadz autorskiego2r6dla,a nie z tztt.,,drugiej czy - jeszczegoruq dostgpnew laaju. Mam tu na uwadzechociazby
,,hzeciejrgki, skorojest ono powszechnie
niepotrzebne,a incydentalnezacytowaniemySli JanaPawla II (na s. 19 c1'tujeJP II za
komentarzem
J. Wieczerskiej-Zablockiej
w ksiqzceA. Seul!)
Na s 21 I zostaloblgdnieu21tei na domiartegopodkedloneslowo,,trybunalizm",a
w istocie chodzi o ,,trybalinn", gdy? t),rn jest spoleczno-etniczny
niedorozw6j.Nie
przpuszczarn, by Doktorantkamiala na uwadzekonflikt polityczny w RP wok6l Trybunatu
Konstytucyjnego,gdy2 w istocie rzecz dotyczy trybalizmu. Nie jest jasne i logicznie
poprawneokreilenie w przypisie 52 na s. 23, Ze filozofia edukacji to edukacyjnydyskurs
bgdqcyprzedmiotemzainteresowari
Jilozofa edukacji.JeSlipodajeto Autorka za T. Moorem,
to chybadokonalazbyt duzegosk6tu, albo 2le przethtmaczyla.
Teza:(...) nie bgdqcenigdypoddanymiwychowawczym
wplTwom, nie moglibyimy
rozwinqt w sobiepotencjalubycialudimi (s. 56) - chociaZbrzmi'stanowczo,
nie jest s4dem
prawdziwym, a co najwy2ej slusznymlub nieslusznym,adekwatnymlub nieadekwatnymdo
przyjgtej definicji wychowania.Mamy przecie?fenomen socjalizacji,a ta jednak r62ni sig
czymSistotnymod wychowaniaprzyczyniaj4c
sig zarazemdo bycialudlmi. Nie ma tez racji.
kiedy twierdzi, 2e fiozofia KazimierzaD4browskiego- w odr62nieniuod teorii L. Kohlberga
- uzasadniamo2liwod6osi4gnigciaprzezosobgnajwyZszego
stadiumrozwoju moralnego
w wyniku,,pasii rozwoju", a nie pokonywaniaprog6wod anomii,
ftrostkonwencjonalnego)

pzez heteronomigpo autonomig(s.65). Powinna jednak przecqtad znaczniewzrZniejsz4
rozprawytego psychologa- ,,Zdrowiepsychiczrea wartoSciludzkie", ,,Tnrd istnienia",
,,OsobowoS6i jej ksztaltowatie przez dezyntegracjg pozytynrf'

czy ,,Dezintegracja

pozylynnef'. Nie ma przeslanekempirycznych,2e w ontogenezieda sig ,,przekoczyl cyl<l
tu i terdz,bez2adnego
biologiczny"dzigki,,pasjirozwoju",osi4gaj4c
autonomignatychmiast,
odraczania.Molemy - neczjasna - formulowa6to jedyniejako hipotezg..
Reasumuj4c,niezaleZnieod drobnychuwag i polemik stwierdzambez jakichkolwiek
w4tpliwoSci,2e przedlo?onado ocenyrozprawadoktorskapani mgr KatarzynyPopekspelnia
ustawowe wymogi. Zagadrnenieprzez Ni4 postawione jest warto6ciowym problemem
naukowym, kt6ry zostaf rczwi4zarry samodzielnie oraz poprawnie merytorycznie i
metodologicznie.Przedlo2ona.
do oceny rozprawa doktorska dowodzi og6lnej wiedzy
teoretycznejAutorki w dziedzinienaukhumanistycznychoraz Jej wysokiej kultury naukowej.
Wnioskujg zatem do Rady Wydzialu Filozoficmo-Historycznego
Uniwersytetu
tr6dzkiegoo jej dopuszczenie
do dalszychetap6ww tym postgpowaniu.
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