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Ocena osiągnięć  

dra Wojciecha Rechlewicza 
w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego  

doktora habilitowanego 

 ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej  

Nauka wobec metafizyki. Poglądy filozoficzne Kazimierza Twardowskiego 
(Kielce 2015, s. 614) 

oraz pozostałego naukowego dorobku podoktorskiego, 
 dydaktycznego i organizacyjnego 

 
Kierując się przepisami Ustawy z 14 marca 2003 o stopniach i tytułach  

naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. 

zm.),  a także  Rozporządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa  Wyższego w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, z dnia 1 września 2011 (Dz. U. nr 196, poz. 1165) – stwierdzam, że 

przedstawione we wniosku dra Wojciecha Rechlewicza jego osiągnięcia naukowe, 

dydaktyczne i organizacyjne spełniają wymogi określone w kryteriach oceny 

osiągnięć pozwalających na nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w 

zakresie nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofia.  

Ocena dorobku została wykonana na podstawie dokumentacji habilitacyjnej 

zwierającej: 1/ Kserokopię dyplomu doktora nauk humanistycznych; 2/załącznik nr 

2 do wniosku habilitacyjnego – zawierający autoreferat z informacjami na temat 

posiadanych dyplomów i zatrudnienia, a  w szczególności wskazanie osiągnięcia 

naukowego, o którym mowa w art. 16 ust. 2, powyższej ustawy , oraz omówienie 

pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych; 3/załącznik nr 4 z wykazem 

opublikowanych prac naukowych oraz z informacją o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki. Wymienione w osiągnięciu naukowym i 

wykazie innych prac naukowo-badawczych książki oraz kserokopie tekstów 

publikowanych w czasopismach i monografiach tematycznych (wraz z wykazem 

materiałów) zostały załączone do wniosku i stanowią podstawę niniejszej oceny. 

Biografia intelektualna i naukowy dorobek podoktorski 

Dr Wojciech Rechlewicz jest absolwentem socjologii (1991) oraz filozofii (1993) 

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Magisterium z filozofii 

uzyskał na podstawie pracy Mistrz Eckhart i buddyzm zen (przygotowanej pod opieką 

prof. Józefa Bańki). Na tej samej uczelni uzyskał w 1999 roku doktorat na podstawie 
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rozprawy Pojęcie działania w polskiej filozofii pozytywistycznej i w prakseologii, którego 

promotorem był prof. UŚ Bronisław Burlikowski.  

Habilitant zatrudniony jest od 1999 roku na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Filozofii Polityki Instytutu Nauk Politycznych w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, ale z materiałów można wnioskować, że pracował tam 

wcześniej w okresie kolejnych transformacji instytucjonalnych byłej Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej w Kielcach, w strukturach Wydziału Zarządzania i Administracji, co 

inspirowało jego dalszy dorobek z tym środowiskiem naukowo i dydaktycznie 

związany.  

Dorobek podoktorski habilitanta nawiązuje zatem do prakseologicznej 

problematyki i obejmuje 14 artykułów z lat 1999-2007, publikowanych w 

macierzystej uczelni lub z rzadka poza nią. Trudno ocenić, na ile prace te konsumują 

wartości poznawcze wypracowane i zawarte w rozprawie doktorskiej, na ile zaś są 

kontynuacją badań doktorskich i wzbogacają ich wyniki. Z analizy tekstów wynika, 

że teksty późniejsze poszerzają pole badawcze wokół prakseologii Tadeusza 

Kotarbińskiego, w szczególności artykuły podejmujące problem skutecznej walki 

(2003), relacji do prakseologii do wartości (2004), ontologicznego wymiaru 

prakseologii (2005), uzasadnienia zdań prakseologicznych (2007), a także inne, 

nawiązujące do myśli prakseologicznej, analizujące problem błędu praktycznego , co  

miało jakiś związek z równoległym czasowo zainteresowaniem się habilitanta 

problematyką potrzeby edukacji logicznej oraz  sztuki rzeczowej dyskusji, tropiącej 

błędy popełniane w dyskusji. Widać też wyraźne otwarcie się dra Rechlewicza na 

twórczość  następnego pokolenia prakseologów czy dokładniej mówiąc, teoretyków 

organizacji w artykule Prakseologiczna teoria organizacji i prakseosemiotyka. O poglądach 

Jana Zieleniewskiego i Tadeusza Wójcika (2008).  

Ewolucja zainteresowań badawczych habilitanta oparta była o współpracę ze 

środowiskiem, które przez pewien czas angażowało się w pracę Sekcji Nauczania 

Filozofii im. Tadeusza Czeżowskiego, powstałej przy Zarządzie Głównym Polskiego 

Towarzystwa Filozoficznego, a później już na własną rękę organizowało i 

redagowało serię wydawniczą „Filozofia w Szkole” a także organizowało 

konferencje poświęcone jubileuszom w filozofii polskiej. Aktywność konferencyjna i 

wydawnicza środowiska, w którym dr Rechlewicz brał udział opierała się na 

współpracy dwu uczelni: Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (aktualnie 

Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego) i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 

w Warszawie. Trzeba jednak powiedzieć, że działalność konferencyjna i 

publikacyjna tego środowiska miała bardziej charakter narracyjno-popularyzatorski i 

niż badawczy, twórczy. Zainteresowania dra Rechlewicza owocowały więc pracami 

opisującymi poprawnie poglądy wybitnych przedstawicieli szkoły Twardowskiego 

na tematy omawiające potrzebę, treści i warunki skuteczności nauczania logiki i 
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filozofii w szkole średniej oraz wyższej (7 artykułów), na pojęcie i sztukę 

wychowania. To są zagadnienia ważne dla dydaktyki filozofii, ale nie okazujące 

jeszcze poziomu i rozwoju kompetencji filozoficznych.  

Osiągnieciem badawczym nie jest też podręcznik dla studentów kierunków  

niefilozoficznych zatytułowany Zarys logiki ogólnej (Kielce, 2011), który współgra z 

zainteresowaniami habilitanta nauczaniem logiki w szkole i na kierunkach 

humanistycznych szkół wyższych. Szkoda, że podręcznik nie został zrecenzowany 

przez specjalistę z zakresu logiki lub dydaktyki logiki. Teksty o nauczaniu logiki i 

filozofii w szkole są zatem przyczynkami do teorii dydaktyki filozofii, natomiast 

podręcznik logiki jest raczej dowodem dydaktycznych kompetencji logicznych i 

sprawności dydaktycznej w tym zakresie.  Za interesujący i ważny uważam tekst 

Logika jako narzędzie oceny działalności politycznej (2004), stanowiący dobry przykład 

stosowania kryteriów i narzędzi logiki do analizy oraz  oceny praktyki 

komunikacyjnej w polityce. Szkoda, że to tylko szkic możliwości stosowania takiej 

analizy, ale to dobry prognostyk dla uprawiania logiki praktycznej i komunikacyjnej 

przez habilitanta.  

Badaniom myśli Twardowskiego – poza książką zgłoszoną jako główne 

osiągniecie naukowe – autor poświęcił 4 artykuły. Pierwszy z nich, zatytułowany 

Kazimierz Twardowski o filozofii w szkole średniej (2002), wpisuje się w problematykę 

dydaktyki filozofii pokazuje argumenty stosowane w walce o wprowadzenie filozofii 

do nauczania w okresie międzywojennym oraz ich aktualność. Podobnie następny, 

Kazimierza Twardowskiego poglądy na wychowanie (2003). Dowodem koncentracji na 

osobie i twórczości założyciela szkoły są jeszcze dwa późniejsze teksty Zagadnienie 

aktualności poglądów Kazimierza Twardowskiego (2008) oraz Czynniki religijne w 

poglądach etycznych Kazimierza Twardowskiego (2015). Przedmiot dwu ostatnich 

pokrywa się badawczo z problematyką rozdziału IX i zakończenia rozprawy 

habilitacyjnej.  

 Poza myślą filozoficzną Twardowskiego i podjętą najpierw w doktoracie 

prakseologią Kotarbińskiego habilitant zajmował się także, choć wybiórczo 

poglądami filozoficznymi Kazimierza Ajdukiewicza, Stanisława Brzozowskiego, 

Tadeusza Czeżowskiego, Izydory Dąmbskiej, Władysława Tatarkiewicza. Po latach 

wrócił też w artykule drukowanym na Słowacji do problematyki filozoficznej w 

pozytywizmie warszawskim, którą zajmował się w pracy magisterskiej. W filozofii 

Ajdukiewicza interesowały go wspomniane wyżej problemy nauczania logiki i 

filozofii w szkole, a także związki z filozofią Twardowskiego. Z twórczości 

Brzozowskiego Rechlewicz wydobywa, analizuje i ocenia problem celowości i 

metodyki   przedmiotu filozofia na tle mało znanej książki tego autora „Wstęp do 

filozofii” (z 1903 roku). Temat podjęty okazjonalnie (rocznicowo) został tu ukazany 

jako ważny także współcześnie dla propedeutyki filozofii. To wartościowy 



  

4 
 

poznawczo i metodycznie tekst. W filozofii Czeżowskiego interesowały habilitanta – 

obok opinii o filozofii Twardowskiego i nauczaniu logiki – zagadnienia kultury 

logicznej w sztuce rzeczowej dyskusji. Dwa teksty, Umiejętność rzeczowego 

dyskutowania jako składnik kultury logicznej – refleksje Tadeusza Czeżowskiego (2009) i 

Reguły rzeczowej dyskusji według Tadeusza Czeżowskiego (2010) mają walor 

informacyjno-popularyzatorski, dotyczą tego samego przedmiotu, z tym że drugi 

tekst jest poszerzoną i zmienioną wersją pierwszego, są więc w nim fragmenty mniej 

lub bardzie identyczne, powtórzone, ale wynika to z odniesienia do tego samego 

przedmiotu. Drugi z tekstów jest poszerzony o analizę tekstu Czeżowskiego „Zarzut 

niejasności” z jego „Odczytów filozoficznych” (1958).  Tę klasykę teorii dyskusji 

warto oczywiście przypominać i popularyzować. W twórczości Izydory Dąmbskiej 

interesował habilitanta irracjonalizm (2004), ale poza omówieniem czterech znaczeń 

tego pojęcia i dopuszczalności prawomocnego używania ich w nauce autor nie 

wykracza poza zwykły opis istoty jej poglądów. W tekście Władysław Tatarkiewicz a 

Szkoła Lwowsko-Warszawska (2008) dr Rechlewicz podejmuje się omówienia i 

odniesienia się do dyskusji o przynależności Tatarkiewicza do szkoły i czyni to w 

sposób poszerzający kryteria oceny tego problemu, w konkluzji uznając i słusznie, że 

niektóre kryteria pozwalają na to włączenie filozofa do grona szkoły, inne nie. To 

dobry analityczny tekst z konkluzją, zawierający obok opisu element twórczy. 

Zapewne jako inspirowany potrzebami i doświadczeniami dydaktycznymi 

habilitanta powstał artykuł Bezpieczeństwo z punktu widzenia filozofii – szkic 

problematyki (…) oraz książka Elementy filozofii bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo z 

perspektywy historii filozofii i filozofii polityki (Warszawa, 2012). To pomysł na 

wykazanie znaczenia filozoficznego ujęcia bezpieczeństwa personalnego i 

strukturalnego dla tej problematyki należącej do obszaru nauk społecznych. Książka 

ta obrazuje horyzont filozoficznych kompetencji habilitanta prowadzącego zajęcia z 

tego zakresu. Jakkolwiek opracowanie nie jest kompletne, jest mianowicie zbyt 

wąskie w stosunku do tytułu, nie można mu odmówić rzeczowej znajomości 

problematyki historycznofilozoficznej wchodzącej w zakres zainteresowań filozofii 

bezpieczeństwa. 

W sumie – poza rozprawą habilitacyjną – dorobek publikacyjny habilitanta 

obejmuje 2 książki, z których jedna jest podręcznikiem, druga materiałem o walorach 

dydaktycznych, oraz 32 artykuły, z których tylko jeden publikowany był za granicą 

(w Preszowie, Słowacja). Habilitant jest też redaktorem  3 tomów monograficznych: 

jednego wspierającego dydaktykę filozofii w szkole i dwóch tomów 

uniwersyteckiego pisma „Phaenomena. Studia z filozofii i nauk społecznych”, 

wydawanego w Kielcach. 

Habilitant nie podaje sumarycznego obliczenia impact factor JCR ani listy 

cytowań według bazy WoS, ani indeksu Hirscha według bazy WoS. Nie uczestniczył 
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w międzynarodowych programach badawczych ani w konferencjach, ale był 

wykonawcą 2 uczelnianych i kierownikiem 1 projektu badawczego krajowego (z 

dotacji podmiotowej MNiSW). Wszystkie projekty dotyczyły filozofii w szkole 

lwowsko-warszawskiej. Wygłosił też 10 referatów na konferencjach krajowych, 

głównie organizowanych seryjnie, tematycznie, jak: „Filozofia w szkole” i  

koncentrujących się pod różnym tytułem na filozofii krajów słowiańskich, ale nie 

tylko. Referaty były publikowane w monografiach pokonferencyjnych, stanowiących 

istotny trzon dorobku. 

Osiągnięcie naukowe 

Rozprawa habilitacyjna dra Wojciecha Rechlewicza jest w zamyśle autorskim 

monografią filozofii Kazimierza Twardowskiego ujętą w perspektywie opozycji 

między uprawianiem filozofii jako nauki a traktowaniem jej jako systemu 

spełniającego misję metafizyczną, systemową, całościowo opisującą i wyjaśniającą 

świat. To obszerne dzieło o walorach głównie sprawozdawczych, ale i nie 

pozbawionych aspiracji do porządkowania, wyjaśniania i oceny poglądów filozofa, 

w perspektywie jego głównych komentatorów, zarówno wśród uczniów, jak i 

ważniejszych badaczy spuścizny dorobku całej szkoły lwowsko-warszawskiej.  

Monograficzny zamysł książki obejmuje – obok wprowadzenia, zakończenia i 

bibliografii – dziewięć rozdziałów, w których zostały poddane analizie następujące 

zagadnienia: 1. Koncepcja filozofii. 2. Psychologia i logika jako podstawowe 

dyscypliny filozoficzne. 3. Teoria treści i przedmiotu przedstawienia. 4. Analiza 

przedstawień. 5. Wybrane prace psychologiczne. 6. Teoria czynności i wytworów. 7. 

Teoria poznania. 8. Metafizyka i historia filozofii. 9. Poglądy etyczne. Taka 

strukturalizacja problematyki może być uznana za adekwatną, kompletną i logiczną 

względem przedmiotu. Wszystkie ważne zainteresowania badawcze 

Twardowskiego i ich rezultaty zostały w ramach tej struktury omówione i 

zanalizowane. Nie ma potrzeby ich tu wymieniać. 

Autor postawił sobie w książce następujące cele: 1. Szczegółowy opis 

poglądów filozoficznych i psychologicznych Twardowskiego. 2. Oceną tych 

poglądów   myśliciela, które uznawane były i są za jego istotny wkład w filozofię. 

Pierwszy z nich uznany został za najważniejszy i tak istotnie jest. 

Habilitant zebrał w jedno opracowanie cały publikowany dorobek 

Twardowskiego, sięgnął też w pewnym zakresie do tekstów niepublikowanych, 

uwzględnił komentarze powstałe na tle tej twórczości i dodał własne. Nie można 

odmówić autorowi rozprawy znawstwa w przedmiocie, którym się zajął. Jego dzieło 

ma wartość poznawczą, twórczą, dodaną do opisanych poglądów filozoficznych 

Twardowskiego i  opinii o jego poglądach.  Istotne w rozprawie są też pytania o to, 

czy twórczy wkład w Twardowskiego w filozofię współczesną nie powinien być do 
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jakiegoś stopnia przewartościowany, wyjść zwłaszcza poza stereotyp pomnikowy. 

Poczynione w rozprawie próby krytycznej oceny osiągnięć i aktualności niektórych 

koncepcji Twardowskiego to z pewnością kolejna wartość dodana, choć mogą one 

być dyskusyjne. Ważne, że autor do takiego myślenia otwartego przyłącza się. 

Poglądy filozoficzne żyją przecież o tyle, o ile są żywo dyskutowane, o ile inspirują 

do nowych przemyśleń.  

Bardzo szczegółowy opis poglądów odpowiada metodzie pracy, którą można 

było zauważyć już w artykułach drukowanych w czasopismach i monografiach 

pokonferencyjnych. W rozprawie habilitacyjnej metoda krytycznego opisu 

doprowadzona została wręcz do perfekcji, co z jednej strony wynika z przejęcia jej od 

badanego twórcy, a także z nieuchronnego naśladownictwa stylu. Do wykonania tak 

określonego zadania zastosowana została metoda opisu i analizy, przy czym autor 

uważa, że nie odbiega ona od metody, która posługiwał się twórca polskiej szkoły 

analitycznej. Nie przeczę tej autoocenie, a nawet dodam, że rzetelność opisu, 

dociekliwość analityczna, a w niektórych kwestiach krytycyzm odwołujący się do 

argumentów logicznych lub empirycznych, wreszcie troska o jasność opisu i 

analitycznego komentarza – w wykonaniu dra Rechlewicza – istotnie spełniają 

kryteria naukowego uprawiania filozofii, jakie postulował i praktykował 

Twardowski. W sumie pracę należy uznać za dobrą robotę filozoficzną, 

podsumowującą dorobek filozoficzny twórcy szkoły lwowsko-warszawskiej, jej 

recepcję i obszary problemowe, w których potrzebna i możliwa jest krytyczna 

dyskusja niektórych kwestii. 

Jakkolwiek książka jako całość skłania do uznania jej za dzieło w znacznym 

stopniu kompletne i metodologicznie poprawne, to zważywszy na jej szeroki zakres 

przedmiotowy nie wszystkie kwestie podlegają mojej kompetencji. Nie będę odnosił 

się do opisu poglądów Twardowskiego. Rzetelność stosowania metody opisu przez 

habilitanta nie budzi godnych uwagi wątpliwości. Nie wszystkie szczegóły tego 

opisu leżą też w kompetencji recenzenta. Skupię się na kwestiach  metafilozoficznych 

i etycznych.  

Uważam, że habilitant poprawnie opisał i ocenił szeroki profil naukowych 

badań filozoficznych prowadzonych przez Twardowskiego, co przecież działo się w 

czasach, w których dominowała tendencja do redukcji przedmiotu i metody filozofii, 

odbierania jej prawa do wypowiadania się w pewnych kwestiach (psychologia, 

metafizyka, etyka). Nie ma więc w sposobie myślenia Twardowskiego jednej spójnej 

filozofii, lecz są nauki filozoficzne, do których obok teorii poznania, logiki, etyki i 

estetyki należy także psychologia, wreszcie również  metafizyka i historia filozofii. 

Tę wielodyscyplinarność filozofii związanej wymogiem logiczności i empirycznej 

interpretowalności można było też śledzić  później u Tadeusza Czeżowskiego, który 

w  wykładzie inaugurującym profesurę na   Uniwersytecie Stefana Batorego do nauk 
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filozoficznych zaliczał: metafizykę, epistemologię, psychologię, etykę, estetykę, 

logikę i historię filozofii (1923), a dodajmy, że z czasem opisał trzy typy metafizyki, 

co jest niewątpliwym wpływem lwowskiego mistrza. Wspominam o tym, bo 

filozofię Twardowskiego miałem okazję poznać na wieloletnich seminariach 

prywatnych Czeżowskiego, i z tej perspektywy oceniam metafilozofię 

Twardowskiego w obrazie Rechlewicza.  

Inny motyw z tym związany to  istotny dla rozprawy dystans Twardowskiego 

i jego uczniów do kwestii światopoglądowych. Autor rozprawy opisuje proces 

odróżniania osobistych przekonań światopoglądowych od filozofii uprawianej 

naukowo, czyli respektującej metodologię nauk przyrodniczych. Wiadomo, że 

własny światopogląd Twardowskiego bynajmniej nie był ateistyczny, ale jego 

postawa akademicka kontrastowała z czasem z tym światopoglądem, rzutując na 

ewolucję przekonań metafilozoficznych. W przekroju całej pracy Rechlewicza 

tytułowy motyw opozycji naukowego paradygmatu filozofii wobec metafizyki, 

wbrew pozytywizującemu kontekstowi czasów, ukazuje Twardowskiego wprawdzie 

jako zwolennika ograniczenia tradycyjnych roszczeń metafizyki do projektowania 

obrazu świata na rzecz jej unaukowienia, ale też jako przeciwnika całkowitego 

rugowania metafizyki z filozofii. Szkoda, że autor rozprawy habilitacyjnej nie 

pokazał, jak ten postulat zafunkcjonował w twórczości niektórych jego uczniów (np. 

w T. Czeżowskiego rozprawie: O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, 1948)     

Habilitant jest przekonany, że proces dystansowania się filozofa wobec 

światopoglądowo zorientowanej metafizyki szczególnie wyraźnie widać także w 

rozwoju jego poglądów etycznych, o czym świadczą wczesne publikacje etyczne 

wiążące jego stanowisko etyczne z „etyką Chrystusową”, następnie niepublikowane 

wykłady „O sceptycyzmie etycznym” i inne opracowania wykładów z etyki 

naukowej. Rechlewicz twierdzi, że wykłady z etyki nie zostały opublikowane, bo 

Twardowski nie potrafił w nich rozwiązać trudności osobistego szacunku dla etyki 

religijnej względem przyjętego postulatu naukowego uprawiania etyki. Trudności 

miałyby tkwić w często podkreślanej przez Twardowskiego niezbędności religii dla 

rozwiązywania problemów praktycznych, w tym, że nie pomijał wśród obowiązków 

obecności obowiązków „wobec Boga”. To ciekawa teza i nie zamierzam jej zbijać, 

choć wydaje się, że późniejsze wykłady z etyki raczej rozwiązują ten problem tak: 

etyka jest dyscypliną niezależną logicznie od religii, może być uprawiana naukowo, 

analitycznie, usiłując przezwyciężyć sceptycyzm charakterystyczny dla 

subiektywizmu i relatywizmu etycznego, ale ostatecznie, jak podjął to kiedyś 

Ryszard Jadczak, a to jest także moim przekonaniem, etyka jest wiedzą i metodą 

pomagającą człowiekowi szukającemu kryteriów normatywnych niezbędnych dla 

rozwiązywania konfliktów dążeń. 
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W Polsce problem różnicy religijnego rozumienia moralności i naukowego 

uprawiania etyki normatywnej ma źródła w pozytywizmie, na gruncie filozoficznym 

bardzo ceniona była (także przez Twardowskiego) rozprawa Juliana Ochorowicza 

Metoda w etyce (1906). Twardowski ten problem podejmował również w swoich 

wykładach, ale nie znalazł dla niego zadowalającego rozwiązania ani rozstrzygnięcia 

sporu o możliwość konsekwentnie naukowej i pozbawionej elementu sceptycznego 

etyki. Gdyby jednak drążyć problem, ukazując jego odzew w poglądach niektórych 

uczniów, to okazałoby się, że poglądy Twardowskiego, przynajmniej niektóre, 

zaowocowały w idei etyki niezależnej T, Kotarbińskiego i szczególnie w 

metaetycznie dookreślonej przez T, Czeżowskiego etyce jako nauce empirycznej. 

Warto też wspomnieć, że  ich twórczość etyczna spotkała się z reakcją w kręgu 

lubelskich etyków, uczniów Karola Wojtyły. Był to odzew zrazu krytyczny, ale z 

czasem zrozumiano tam metodologiczny sens tej niezależności  jako niezależności 

uzasadnienia etyki od metafizyki. Z drugiej strony zgodzono się, że w tym 

niezależnym od metafizyki, od religii czy teologii procesie poznania moralnego i w 

rozwinięciu poznania etycznego można ustalić pewne zgodne kryteria etyczne. 

Szkoda, że habilitant nie uwzględnił oddźwięku myśli Twardowskiego w twórczości 

metaetycznej Czeżowskiego, a następnie w szkole etycznej Wojtyły i Stycznia. 

Czeżowski podjął i uporządkował logicznie ideę indukcyjnej etyki rozwijającej się z 

doświadczenia moralnego (u Twardowskiego to kryteria teleologiczne etyki) z etyką 

aksjomatyczno-dedukcyjną (u Twardowskiego mowa jest o etycznych kryteriach 

formalnych). Źródła tego pomysłu są więc u Twardowskiego. W sumie uważam, że 

problem powściągliwości Twardowskiego w publikowaniu wykładów z etyki, nie 

wynikał tyle z kłopotów światopoglądowo determinowanych, ile z trudności 

metodologicznych, do których ówczesna etyka jeszcze nie dojrzała, a sam filozof nie 

miał dość czasu by się tym problemom dogłębnie oddać. Uważam jednak tę kwestię 

za otwartą do dyskusji.  

Rozprawa jest poważnym osiągnięciem naukowym, dowodzącym 

erudycyjnego opanowania podstaw i wpływów filozofii Kazimierza 

Twardowskiego, rozeznania w twórczości uczniów i komentatorów, a także 

problemów, jaki nie zostały zadowalająco rozwiązane. Autor przedstawia się i broni 

się jako kompetentny, dojrzały i samodzielny badacz, kontynuujący tradycję szkoły 

lwowsko-warszawskiej w kolejnym pokoleniu polskich filozofów. Może, gdyby 

bardziej zsyntetyzował omawiane poglądy, byłoby miejsce na bardziej rozwinięte  

pokazanie tropów, którymi podążali uczniowie i następne pokolenia. Na dwa z nich 

tu wskazałem (metafizykę i etykę). Nie obniża to jednak wartości pracy. 

Dorobek  dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny 

Habilitant nie posiada międzynarodowego dorobku dydaktycznego, 

popularyzatorskiego ani organizacyjnego. Wyrazem jego krajowej aktywności 
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organizacyjno-konferencyjnej jest rola sekretarza komitetu organizacyjnego  

seryjnych konferencji „Filozofia w szkole” w latach 2002-2006.  Chwalić trzeba 

aktywność dra Rechlewicza w działaniach na rzecz nauczania filozofii w szkole. Od 

2001 roku działa w Komitecie Okręgowym Olimpiady Filozoficznej w Kielcach, 

dydaktycznie realizuje się przede wszystkim w nauczaniu filozofii i logiki na 

kierunku politologia, ale odnotowuje udział w pracach przygotowawczych do 

uruchomienia studiów filozoficznych I stopnia w Uniwersytecie im. Jana 

Kochanowskiego w latach (2009-2010). Jest członkiem i przewodniczącym Oddziału 

Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Brał udział w pracy redakcyjnej 

dwu uczelnianych czasopism naukowych. Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał 

nagrodę II stopnia rektora UJK w Kielcach w 2011 roku. W dorobku dydaktycznym 

habilitanta jest też promotorstwo 21 licencjatów i 18 magistrów. Nie są to jednak 

absolwenci filozofii, ale, jak można wnioskować z umiejscowienia habilitanta w jego 

uczelni, politolodzy lub studenci zarządzania. Nie znaczy to jednak, że w tym 

środowisku nie ma miejsca na prace dyplomowe ze styku filozofii.  

W sumie osiągnięcia dydaktyczne dr Wojciecha Rechlewicza są zauważalne w 

jego działalności na rzecz edukacji filozoficznej i logicznej w szkole średniej i 

wyższej, czemu poświęcił znaczną część swojej kariery akademickiej, pisząc teksty 

omawiające i promujące dydaktykę filozofii i logiki, a także podręcznik logiki i 

opracowanie służące upowszechnianiu filozofii bezpieczeństwa. Naukowe badania 

na poglądami edukacyjnymi Twardowskiego dają temu zaangażowaniu solidną i 

autorytatywną podstawę. 

* 

Podsumowując: podstawowym osiągnieciem naukowym dra Wojciecha 

Rechlewicza jest niewątpliwie książka habilitacyjna poświęcona Kazimierzowi 

Twardowskiemu. Nie ma, jak dotąd, tak gruntownej monografii filozofii twórcy 

szkoły lwowsko-warszawskiej, choć istnieją opracowania dość ogólne i cząstkowe 

ujmujące jego poglądy w perspektywie  ukazującej fundamenty  metodologiczne i 

teoretyczne szkoły lwowsko-warszawskiej (Jan Woleński, Jacek Jadacki, Anna 

Brożek, Ryszard Kleszcz i inni) czy całościowo krytyczne opracowanie etyki 

(Ryszard Jadczak). W pracy tej autor dowiódł znajomości twórczości filozoficznej 

Twardowskiego, niezbędnej wiedzy o jego oddziaływaniu na uczniów, o dyskusji, 

jakie jego poglądy wywołały i – co ważne – nie wahał się do spornych kwestii 

odnieść, zaznaczyć swój punkt widzenia, swoje interpretacje wielu z badanych 

kwestii. Jakkolwiek można wskazywać na nieobecność pogłębienia pewnych 

dyskursów (dla mnie metaetycznego), do jakich recepcja filozofii Twardowskiego 

poprzez jego uczniów prowadziła, rozprawa habilitacyjna nie jest bynajmniej czysto 

sprawozdawczym opisem poglądów filozofa, jest opracowaniem analitycznym i 

krytycznym.  
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Pozostały dorobek publikacyjny ma więcej walorów dydaktycznych i 

popularyzatorskich niż oryginalnie twórczych. Ma on charakter przyczynkarski lub 

po prostu przetwórczy, narracyjny, i szkoda, że nie był publikowany w pismach o 

zasięgu centralnym. Dorobek ten nie został oszacowany w żadnej z możliwych 

punktacji bibliometrycznych, choć przynajmniej publikacje książkowe na taką 

punktację zasługują. Bez wątpienia, mimo tych mankamentów, to jest rzetelna 

robota.  

Dorobek habilitanta ma też bardzo niskie, prawie zerowe 

umiędzynarodowienie publikacyjne. Konferencje z zakresu filozofii słowiańskiej 

były jedynie forum dyskusji międzynarodowych. Nie da się to usprawiedliwić 

narodowym charakterem filozofii, która tu zajmujemy się, bo akurat dorobek 

Twardowskiego i jego szkoły wzbudza zainteresowanie za granicą. Można mieć 

nadzieję, że  w toku dalszej kariery naukowej habilitanta to się zmieni. 

Z uznaniem należy odnieść się natomiast do dorobku dydaktycznego i 

organizacyjnego habilitanta, do jego aktywności w promocji nauczania logiki i 

filozofii, a także do udziału w tym zakresie w pracach Polskiego Towarzystwa 

Filozoficznego na szczeblu centralnym i lokalnym. 

* 

W związku z powyższym stwierdzam, że osiągnięcia naukowe, dydaktyczne,  

organizacyjne i popularyzujące naukę dra Wojciecha Rechlewicza uzasadniają 

wniosek o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w 

zakresie filozofii.  

Toruń, 20 stycznia 2015      

    

 

 

 


