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1. Ocena merytoryczna treści pracy

Przedłożona mi do oceny rozprawa doktorska mgra Pawła Urbańskiego stanowi bardzo ambitną 

próbę stworzenia spójnej koncepcji łączącej problematykę epistemologiczną dotyczącą struktur wiedzy 

z problematyką ontologiczną dotyczącą struktur świata, którą Autor nazywa „symetrią onto-epistemo- 

logiczną”. Jest to ni mniej, ni więcej tylko próba uporania się z dziedzictwem epistemocentryzmu do

minującego w filozofii kontynentalnej od ponad trzystu lat. Autor przedstawia czytelnikowi swój projekt 

filozoficzny jako realizację zadania, które „polegało na uchwyceniu fenomenu nowoczesności od strony 

filozoficznej, dla której filozofią pierwszą jest antropologia.” (s. 271). Koncepcja ta powstaje „na prze

cięciu antropologii symetrycznej oraz onto-epistemologii społecznej” (s. 7).

Jest to projekt nowatorski, zakłada bowiem „odnowienie filozoficznej samowiedzy”, którą - jak się 

wydaje - Autor pojmuje jako podstawowy sens nowoczesnego filozofowania. W związku z tym Autor 

dokonuje szeregu przesunięć w problematyzowaniu związków, których uchwycenie służy takiemu od

nowieniu filozofii.

Pierwsze przesunięcie dotyczy filozofii pierwszej - polega ono na uznaniu antropologii za filozo

ficznie źródłowy kontekst wszelkich problematyzacji wiedzy w miejsce kontekstu zorientowanego epi- 

stemocentrycznie. Drugie przesunięcie dotyczy zmiany funkcji filozofii: nową funkcją ma być „opraco

wanie poznawczych podstaw własnej praktyki w odniesieniu do tego, co istnieje” w miejsce strategii 

upewniania wartości źródłowego poznania (s. 271), lecz bez nadziei na możliwość jej syntezy na pozio

mie pojęć. Trzecie przesunięcie dotyczy procesu wiedzotwórczego (s. 272). Autor rozumie je jako odej

ście od analiz czysto pojęciowego artykułowania problematyki epistemologicznej w stronę 
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problematyzacji „łączności między praktyczno-materialną ‘zewnętrznością' świata a procesem formo

wania się struktur poznawczych” (s. 271-272). Czwarte przesunięcie dotyczy ujęcia nowoczesności nie 

w kategoriach temporalno-historycznych (s. 272) - które, jak można sądzić, wprowadzają umysł kry

tyczny w koleinę myślenia o nowoczesności w kategoriach konieczności historycznej, postępu etc. - ale 

w kategoriach praktyk społecznych rozumianych jako produkcja przestrzeni, co - zdaniem Autora - 

ukazuje proces nowoczesności jako „proces niezamierzony i niezaplanowany”, a więc także wielokie

runkowy i wielopłaszczyznowy.

Wszystkie te przesunięcia mają charakter krytyczny w tym znaczeniu, że, po pierwsze, dokonuje się 

w ich ramach onto-epistemologicznej rekontekstualizacji samowiedzy filozoficznej nowoczesności, sa- 

mowiedzy wytwarzanej w ramach epistemocentryzmu. Po drugie, tego rodzaju krytyczne ujęcie ma 

rozjaśnić znaczenie tych przemian realiów społecznych, które nowoczesna świadomość lekceważy, po

mija, i którym jednocześnie ulega. Przesunięcia te zatem mają pozwolić na ukazanie jej onto-epistemo- 

logicznego podłoża niesamowiedności.

Stąd też Autor dostrzega brak spójności między epistemocentrycznie zorientowaną reprezentacją 

świata, jako tematem filozofowania (wiedza) a działaniem w świecie, jego wytwarzaniem, a w tym wy

twarzaniem wiedzy (praktyka). Ta asymetria - jego zdaniem - powstała w nowoczesności i wymaga 

problematyzacji, ponieważ właśnie wtedy wiedza stała się uczestnikiem życia społecznego (aktorem). 

Nowoczesna refleksyjność wiedzy rozumiana już nie jako forma egzystencji Cogito, ale jako składnik 

procesu wytwarzania nowoczesności (o której pisał m.in. A. Giddens, którą dostrzegał P. Bourdieu, a 

przed nimi F. Znaniecki) sprawia, że opisując rzeczywistość społeczną jednocześnie się ją wytwarza, a 

zatem asymetria, o której mowa, jest poniekąd nieunikniona i jest sama składnikiem realiów nowocze

sności. Dlatego dostrzeżenie jej jest istotnym krokiem w problematyzacji nowoczesności. Pytanie czy 

można i należy zaradzić jej konsekwencjom, tzn. czy można stworzyć adekwatną reprezentację praktyk, 

otwiera drogę do interesujących problematyzacji wiedzy.

Ambicją Autora jest krok w tym właśnie kierunku przy pomocy ruchu, który nazywa symetrycznym, 

a który polega na antropologizowaniu filozofii i ufilozoficznianiu antropologii, i - jak sam pisze - do

strzega w tym szansę „w której to filozoficzna samowiedza nowoczesności może z powrotem odzyskać 

potencjał obiektywizmu poznawczego oraz utopijnej wyobraźni politycznej, które są dziś z wielu pozy

cji atakowane” (s. 6). Obiektywizm, o który Autor zabiega, jest więc niejako piętrowy i zarazem zako

rzeniający swe procedury w odwołaniach do praktyki, a nie do czystych pojęć.

Podsumowując powyższe uwagi, trzeba stwierdzić, że głos Autora wpisuje się w nurt krytyki spu

ścizny Kartezjańskiej uprzywilejowującej epistemologię. Jest to głos radykalny, nie stroniący od zawi- 

kłanej argumentacji, operujący bogatym materiałem literatury filozoficznej i naukowej. Tam, gdzie 

uprzywilejowuje się dociekania epistemologiczne - stwierdza Autor - tam ukrywa się moment ontolo- 

giczny ich motywacji. Powstająca w ten sposób asymetria to przedmiot krytycznego zainteresowania 

Doktoranta.
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Przejdę teraz do omówienia realizacji zadania, jakie postawił sobie Autor rozprawy, koncentrując 

się na węzłowych jej punktach. Praca jest bowiem obszerną analizą wielu stanowisk filozoficznych i 

teorii społecznych splecionych ze sobą na różnych płaszczyznach.

Autor stawia, jak sam stwierdza, mocną tezę: filozoficzna pojęciowość nowoczesności nie jest w 

stanie uchwycić napięcia powstającego między wytwarzaniem rzeczywistości społecznej a tworzeniem 

wiedzy o niej. Jest więc Autor badaczem „świadomości nieszczęśliwej” nowoczesności. Filozofia bo

wiem ma trudność w wyartykułowaniu uwikłania nauk społecznych w praktyki, które one opisują. Po- 

jęciowość pomagająca w ukryciu tej asymetrii - czy strukturalnego napięcia wytwarzającego się pomię

dzy wytarzaniem a reprezentowaniem, praktykami a wiedzą o nich - jest pojęciowością nowoczesności. 

Dlatego Autor analizuje proces wytwarzania się nowoczesności chcąc uchwycić momenty zafałszowa

nia samowiedzy filozoficznej i niejako chce sprowadzić ją na właściwą drogę poprzez połączenie roz

dzielonych dyskursów/porządków myśli/płaszczyzn krytyki. Filozoficzna refleksja nie może uchwycić 

momentu, w którym teorie społeczne wytwarzają wiedzę na temat badanych przedmiotów, ale też zwrot

nie, refleksyjnie zmieniają te przedmioty. Dlatego nowoczesność wytwarzała osobne narracje: filozofii 

oderwanej od rzeczywistości i teorii opisującej praktyki bez namysłu filozoficznego. W pracy pojawia 

się środek zaradczy temu w postaci „ufilozoficzniania” antropologii i „antropologizowania” filozofii 

spięty klamrą onto-epistemologiczną. Przyjrzyjmy się, na ile jest to środek skuteczny.

Antropologizacja filozofii dokonuje się (w pierwszej części pracy) poprzez włączenie „tylnymi 

drzwiami” do dyskursu Kartezjańskiego dyskursu antropologicznego Claude'a Levi-Straussa. Jest to 

zabieg niezbędny do tego, by pokazać, że w antropologii Levi-Straussa (i pewnie nie tylko tam) pojawia 

się na poziomie dyskursu to, co zapomniane u Kartezjusza - świat zewnętrzny („tamta strona”), Inny. 

Kartezjańska filozofia wyłączająca podmiot poznania ze świata oderwała filozofię od świata zewnętrz

nego, choć zamieszkałego przez Innych. „Tylne drzwi” rozumiem zatem jako pewien podstęp przedsię

brany wobec epistemocentryzmu, który polega na tym, by pozornie akceptując pewien ruch myśli ob

nażyć jego ograniczoność. Podobnie idealizm niemiecki, od Kanta po Hegla, jest przykładem uwikłania 

w tego rodzaju sytuację. Następnie ma miejsce rekonstrukcja ontologiczno-polityczna uwarunkowań 

Kantowskiej i Fichteańskiej filozofii. Autor pokazuje nam aprioryczne warunki zmysłowości - prze

strzeń i czas - jako technologicznie (praktycznie?) konstruowane metrologie, a teorie wiedzy jako kon- 

strukty motywowane zjawiskiem akumulacji kapitału. Po czym analizując filozofię Schellinga i filozo

fię Hegla pokazuje się, że podmiot wiedzy wykreowany w filozofii nowoczesnej „występuje wyłącznie 

w zapośredniczonych formach praktycznego działania, którego nie rozpoznaje” (s. 282). Prowadzi to 

Doktoranta do naszkicowania dwóch modeli nowoczesności: modelu podmiotowej sprawczości (model 

Kantowsko-Fichteańskiego) oraz modelu systemowej konieczności (model Heglowski). Modele te 

skonstruowane są w oparciu o bierność bądź aktywność podmiotu lub bierność bądź aktywność systemu. 

W ten sposób Autor wskazuje na dwa sposoby myślenia o nowoczesności.
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Autor dokonując rekonstrukcji epistemologii, głównie w postaci prezentowanej przez idealizm nie

miecki, odsłonił jej społeczne uwarunkowania, niemożliwe do uchwycenia w procesie jej własnej sa- 

mowiedzy. Stąd też propozycja Autora do stosowania dwupoziomowej narracji ma tu dobre uzasadnie

nie. Autor z jednej strony krytycznie analizuje nowoczesną epistemologię, a z drugiej strony dopełnia 

ją analizą ontologiczną. Jak sam pisze: „Wyrazistość tego podwójnego ruchu starałem się podkreślić, 

nawiązując do książki K. Abriszewskiego Kulturowe funkcje filozofowania, w której to filozoficzna 

umiejętność lokalizowania miejsc ontologicznego rozpadu (dziury ontologiczne) nierozerwalnie łączy 

się z praktyczną umiejętnością jego „zszywania” na nowo, czyli - jak określa sam autor - kompetencją 

projektującą.” (s. 143)

Druga część pracy dotyczy refleksji filozoficznej nad naukami społecznymi. Kontynuację rozumie

nia nowoczesności opisanej jako model podmiotowości sprawczej widzi Autor w fenomenologii spo

łecznej, zaś kontynuację rozumienia nowoczesności opisanej jako model konieczności systemowej w 

fizyce społecznej. Ten pierwszy kierunek, zorientowany subiektywistycznie, reprezentują takie teorie 

jak: socjologia fenomenologiczna, hermeneutyka społeczna, interakcjonizm symboliczny itp. Drugi zaś, 

zorientowany obiektywistycznie, reprezentują - pozytywizm socjologiczny, funkcjonalizm, struktura- 

lizm, biosocjologia. Autor dostrzega w teoriach społecznych (nowo rodzących się w nowoczesności 

nauk empirycznych o człowieku) podwójny ruch, który miał miejsce z jednej strony w kierunku natu- 

ralizacji, redukcjonizmu, „epistemologizacji ontologii i jednoczesnego wyparcia momentu onto-episte- 

mologicznego” (s. 167) (fizyka społeczna), a z drugiej w kierunku upodmiotowienia i uspołecznienia 

(fenomenologia społeczna). Dobrze rozpoznaje Doktorant główną oś sporu w teoriach socjologicznych: 

podmiot - system, sprawczość - reaktywność, subiektywność - obiektywność, kultura - natura, wartość 

- fakt, itp. oraz niemożność wyjścia poza „paradygmat” Kartezjańskiego podmiotu, który doprowadza 

do niemożliwej sytuacji poznawczej, nazwanej przez Michela Foucaulta „dubletem transcendentalno- 

empirycznym”. W nowych, powstałych w poł. XIX wieku naukach empirycznych o człowieku, pojawia 

się trudność nie do przezwyciężenia wynikająca z rozdzielnia świata wiedzy i świata praktyk, podmiotu 

i przedmiotu, wartości i faktu. Powstaje bowiem albo wiedza oderwana od rzeczywistości i nic nie mó

wiąca o rzeczywistości społecznej poza truizmami, albo luźne, bez reżimu naukowego, narracje. Sytu

ację tej trudności doskonale uchwycił i opisał m.in. Stanisław Ossowski w: Osobliwościach nauk spo

łecznych. Doskonale też ją zdiagnozował Florian Znaniecki najpierw w Rzeczywistości kulturowej, a 

potem w swoich pracach socjologicznych. Dobrze też ją ukazał Autor dysertacji. Nurt nazwany przez 

niego fizyką społeczną prowadzi do redukcjonizmu przedmiotowego i metodologicznego na terenie 

nauk społecznych czy humanistycznych. Pisze Autor: „Fizyka społeczna określa swoją epistemologię 

najczęściej w kategoriach reprezentacji, lokując w ten sposób aspekt prawdziwościowy relacji poznaw

czej po stronie przedmiotowej.” (s. 178) Z kolei fenomenologia społeczna ma problem z metodą, a tym 

samym z naukowością. Sięga to takich kategorii jak: rozumienie, interpretacja, przeżywanie i narażona 

jest na zarzut braku obiektywności. A wszystko to dlatego, co zauważa Autor, że: „zarówno fizyka 
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społeczna, jak i fenomenologia są określane przez porządek epistemocentryczny” (s. 188) i „ani w jed

nym, ani w drugim przypadku struktury wiedzy i struktury świata nie spotykają się na poziomie syme

trycznie rozumianej onto-epistemologii” (s. 200). Autor dostrzega jednakże dwa sposoby wyjścia z tej 

sytuacji. Pierwszy nazywa „ambiwalencją” czy też „nowoczesną ambiwalencją”, a polega on na „rów

noczesnym wyartykułowaniu założeń epistemologicznych i ontologicznych, należących do repertuaru 

fenomenologii oraz fizyki społecznej, a następnie na teoretycznym domknięciu tych założeń w paradok

salną całość odróżnionych ekstremów” (s. 17). Drugi to nowoczesna refleksyjność. Kategoria ta jest 

istotna ze względu na temat pracy (Wytwarzanie nowoczesności) oraz ze względu na wskazanie sposobu 

uchwycenia momentu epistemicznego i ontycznego. Cała praca osadzona jest w ramach zasady symetrii 

onto-epistemologicznej pokazującej wzajemne warunkowane się struktur wiedzy (reprezentacji) i struk

tur świata (praktyk). Dzięki pojęciu refleksyjności zauważalna jest owa samozwrotność wiedzy i prak

tyk. Wiedza nie tylko reprezentuje świat (opisuje go i wyjaśnia), ale też stymuluje do działania, a w 

konsekwencji wytwarza też nową wiedzę w otoczeniu nowych praktyk. Jest to proces ciągły. Nie dziwi 

wiec fakt, że refleksyjność nowoczesności i w nowoczesności stała się ważnym tematem modernistycz

nego dyskursu filozoficznego i naukowego. Doktorant wybrał do analizy kilku myślicieli (A. Giddensa, 

J. Habermasa, N. Luhmanna, D. Harveya, P. Bourdieu, U. Becka) i utworzył pięć modeli refleksyjności 

(dualizm odgórny, dualizm oddolny, dialektyka przestrzeni, zantropologizowana socjologia, refleksyw- 

ność) poddając je krytycznej analizie.

Dysertacja mgra Pawła Urbańskiego, z uwagi na cel, jaki sobie stawia oraz aparat pojęciowy, który 

stosuje, należy niewątpliwie do literatury filozoficznej. Jednakże takie przyporządkowanie dyscypli

narne nie jest wyczerpujące z uwagi na fakt, że w pracy mamy do czynienia z mnogością odniesień do 

teorii sformułowanych w antropologii, socjologii, socjologii wiedzy, ekonomii, kulturoznawstwie. Jeśli 

zaś chodzi o filozoficzne rozważania, to prowadzone są one nie tylko w kontekście ontologii i episte

mologii, czy onto-epistemologii społecznej, ale też w szeroko rozumianej filozofii nauk społecznych 

(teorie społeczne są w pracy szeroko dyskutowane). Zatem można stwierdzić, że praca jest interdyscy

plinarna i pisana na przecięciu filozofii i nauk społecznych w ten sposób, że Autor nie tylko analizuje 

poszczególne koncepcje, ale przede wszystkim spina je klamrą filozoficznej refleksji sięgając nawet po 

wysokie piętro samowiedzy filozoficznej nowoczesności.

Praca jest bardzo ambitna i można to dostrzec także poprzez rozległość i sposób komentowania przy

woływanych autorów (klasycy filozofii, badacze życia społecznego, tacy sprzed trzystu lat i współcze

śni). Choć budzić to może pewne zastrzeżenia. Rapsodyczny styl pisarstwa uprawiany przez Autora, a 

polegający na tym, że z wielu fragmentów myśli pochodzących z obszernego pola teorii chce on stwo

rzyć całość, może wywoływać opór w czytelniku. Z tego rodzaju strategią dyskutowania z myślą, jaką 

wytworzyła nowoczesność wiążą się bowiem dwa zasadnicze ryzyka. Obydwa zresztą dotyczą tego, co 

nazywam „rapsodycznym stylem intelektualnym Autora”.
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Pierwsze polega na rozległości, ale też nieuniknionej fragmentaryczności, dyskutowanych tekstów. 

Paradoks stylu myślowego Autora polega na tym, że im większą pulę tekstów bierze on pod uwagę, tym 

więcej pojawia się luk w procesie ich intelektualnej konfrontacji. Stąd nieustanny wysiłek Autora, du

blowany autokomentarzami (szczególnie bogatymi w przypisach), by zachować spójność wywodu. 

Krótko mówiąc, widać szwy myśli krytycznej Autora.

Drugie polega na tym, iż przywoływani autorzy nie mówią własnym głosem. Są interpretowani ra

dykalnie, metapoziomowo, a przez to z perspektywy im obcej, poniekąd po Heideggerowsku, tzn. prze

mocą własnego języka Autora pracy. Nie stawiam Autorowi zarzutu dezinterpretacji, wskazuję jedynie 

na ryzyko, jakie stwarza „mocna” lektura przywoływanych tekstów. Prowadzić bowiem może do pew

nych komplikacji, a mówiąc wprost do niekiedy wątpliwych, opartych na starannie wyselekcjonowanym 

materiale, interpretacji. Oto trzy przykłady:

a. Interpretacja myśli Claude'a Levi-Straussa, a konkretnie „kwestii Innego” (dzikiego), w któ

rej Doktorant powołuje się na Myśl nieoswojoną, ale już nie dyskutuje tekstu Jean-Jacques 

Rousseau - twórca nauk o człowieku (w Antropologia strukturalna II, Warszawa 2001), 

gdzie Levi-Strauss wprost pisze o Innym. Pisze w takim duchu, który nie upoważnia do tak 

radykalnej krytyki stanowiska twórcy antropologii strukturalnej, jaką Doktorant prezentuje 

w oparciu o interpretację Myśli nieoswojonej.

b. Interpretacja Kantowskiej genealogii przestrzeni (rozdz. 1.2.2. Żłobienie przestrzeni, czyli o 

technologicznym konstruowaniu apriorycznych form naoczności). Pisze Autor: „Statek żłobi 

gładką przestrzeń morza, przechodząc z jednego położenia w następne. Przemieszczając się 

w ten sposób, pokrywa powierzchnię regularną siatką południków i równoleżników”. (s. 52) 

To efektowne stwierdzenie nie zwraca uwagi na skomplikowany proces technologiczno-hi- 

storyczny, w jakim wynalazek zegara sprężynowego umożliwił wyznaczanie południków a 

zarazem stworzył warunki możliwości ujednolicenia pomiarów czasów lokalnych. Proces 

ten trwał kilkadziesiąt lat. Bez zegara sprężynowego „gładka powierzchnia” morza nie mo

gła być i - jak zresztą przedstawia to Autor rozprawy - nie była wcześniej traktowana jako 

uabstrakcyjnione medium podróży. Zgodnie ze strategią interpretacyjną Autora, trzeba więc 

stwierdzić, że owa gładka powierzchnia nie stałaby się motywem (powodem?) jej Kantow- 

skiego, formalnego „upodmiotowienia” bez uprzedniego, technologicznego jej uabstrakcyj- 

nienia. Wyjaśnienia historyczno-socjologiczne tej kwestii, bardzo pomocne w argumentacji 

Autora, można znaleźć w jednym z rozdziałów Roberta K. Mertona Teorii społecznej i struk

turze społecznej, z czego Autor nie skorzystał. Warto także zwrócić uwagę na podobny do 

opisywanego przez Autora ruch deterytorializacji przestrzeni lokalnej, znany z praktyk ko- 

lonizacyjnych starożytnych Greków. Tu mogą się ujawnić interesujące podobieństwa i róż

nice w znaczeniu procesu technologicznego abstrahowania od naturalnego, lokalnego kon

tekstu przestrzennego, co - być może - uwypukliłoby cechy nowoczesne tego procesu.
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c. W rozdziale traktującym o dwóch ontologiach Hegla (1.6.1) Autor stwierdza: „Pieniądz i 

wiedza to najdoskonalsze media oddziaływania na odległość.” (s. 116) Nie odnosi się Autor 

w tych analizach w ogóle do Anthony'ego Giddensa rozważań o roli systemów abstrakcyj

nych (środków symbolicznych, takich jak np. pieniądz i systemów eksperckich tj. systemów 

wszelkiej wiedzy specjalistycznej) w ukształtowaniu się późnej nowoczesności. Chociaż No

woczesność i tożsamość. „Ja” w epoce późnej nowoczesności pojawia się w bibliografii oraz 

w rozdziale dotyczącym refleksyjności według Giddensa [2.5, Model I. Dualizm odgórny 

(A. Giddens, J. Habermas), s. 226-231].

W związku z tym co nazywam „mocną lekturą” trudno czasami dociec czy większe znaczenie dla Autora 

ma rekonstrukcja myśli, która jest przedmiotem dociekań, czy raczej chodzi tu o onto-epistemologiczną 

ich projekcję.

Na zakończenie chcę podkreślić, że powyższe uwagi nie wpływają na wysoką ocenę merytorycznej 

zawartości pracy, mają charakter polemiczny i w dużej mierze są nieuniknioną konsekwencją analizy 

takiego ogromu literatury.

2. Ocena formalnej strony pracy

Praca jest obszerna, liczy 305 stron, zawiera bogatą bibliografię. Składa się z: Wprowadzenia; Części 

1: Spleciona nowoczesność filozoficznej samowiedzy, podzielonej na siedem rozdziałów, z których 

każdy ma dwa podrozdziały; Części 2: Od teorii społecznej do nowoczesnej refleksyjności, podzielonej 

na pięć rozdziałów, które również podzielone są na podrozdziały; Zakończenia; Bibliografii; Spisu tabel 

i rycin. Struktura pracy jest przejrzysta, kolejność części, rozdziałów i podrozdziałów zgodna z logiką 

wywodu. Poszczególne poziomy analizy zostały oznaczone odpowiednią numeracją (1; 1.1; 1.1.1; 1.1.2 

itd.). Autor dysertacji tłumaczy jej strukturę na wstępie swych rozważań, ale też komentuje w trakcie 

rozwijania poszczególnych wątków, jakby w obawie przed utratą kontroli nad spójnością tekstu. Autor 

wprowadza do swego tekstu autokomentarze dotyczące struktury wywodu starając się w ten sposób o 

to, by motyw przewodni pracy, motyw samowiedzy nowoczesności, został wyartykułowany zarówno 

na poziomie formy, jak i treści. Dla czytelnika to pomocny zabieg (aczkolwiek dosyć trudny w trakcie 

lektury, ponieważ zmusza do symultanicznego śledzenia warstw tekstu), pomaga uwypuklić główny 

problem pracy - asymetrię zdolności tej samowiedzy do uchwycenia poziomu upojęciowionej wiedzy i 

poziomu działań. Praca pisana jest niejako dwutorowo czy dwupoziomowo: 1) rekonstrukcja warunków 

możliwości wiedzy; 2) rekonstrukcja porządków działania.

We Wprowadzeniu Autor stawia wyraźną tezę, tłumaczy tytuł, przedstawia metodologię pracy, struk

turę formalną i treściową pracy, objaśnia strategie pracy oraz wybór pojęć.

Autor krok po kroku prowadzi czytelnika, często stosuje podsumowania i przywołuje ustalenia z 

poprzednich rozdziałów czy podrozdziałów, co niewątpliwie ułatwia lekturę i czyni tekst przejrzystym. 
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Dodatkowo pomocnym w rozumieniu treści rozprawy są podsumowania w tabelach oraz ryciny (ilu

stracje myśli). Niemniej jednak język pracy jest trudny, „skondensowany”, często metaforyczny. Autor 

posługuje się pojęciami myślicieli, których aparat pojęciowy wykorzystuje nie zawsze dokładnie go 

objaśniając w odniesieniu do własnych zastosowań, często zakładając znajomość używanych pojęć czy 

przywoływanych tekstów u czytelnika. Oto jeden przykład: „Dlatego też proces żłobienia ma swoje 

dwie strony, pozwalające na swobodne przechodzenie pomiędzy segmentami przestrzeni. Po pierwsze 

żłobienie to wytwarzanie kłącza, nieustanne splatanie żywiołów, technologii, abstrakcji matematycznej, 

kartografii, codziennych praktyk itd.” (s. 54)

Nie ograniczam swobody stylistycznej myślenia Autora. Tym niemniej, gdy każe on wkroczyć czy

telnikowi na grunt niepewny, bo leżący poza terytorium myśli „udomowionego” epistemocentryzmu, a 

tam pojawia się formuła „żłobienie to wytwarzanie kłącza”, czytelnicza wyobraźnia się buntuje.

Temat pracy został sformułowany poprawnie. Adekwatnie oddaje treść dysertacji. Wskazuje też wy

raźnie na obszar dyscyplinarny, którego dotyczy. Ponadto należy zauważyć aktualność i doniosłość teo

retyczną podejmowanego problemu. Prowadzone analizy wpisują się w aktualnie dyskutowane koncep

cje na gruncie filozofii i nauk społecznych, sygnowane określeniami takimi jak: zwrot ontologiczny, 

nowy materializm, studia nad nauką i technologią.

Choć praca doktorska nie musi być oryginalna, trzeba przyznać, że dysertacja mgra Pawła Urbań

skiego jest oryginalna i nowatorska. Jest to niewątpliwie praca samodzielna. Nie jest to tylko rekon

strukcja poglądów, ale własne odczytanie filozoficznych, antropologicznych, socjologicznych teorii, 

stworzenie własnego aparatu w celu wyjaśnienia zawiłych figur myślowych. Autor ma własną wizję i 

polemizuje z umiejętnością z wybranymi autorami i ich koncepcjami.

Praca została aż z naddatkiem oparta w reprezentatywnej literaturze. Autor wykazuje się bardzo do

brą znajomością literatury z obszarów dyscyplin, w obrębie których praca powstała, przede wszystkim 

z filozofii, a w szczególności filozofii nowożytnej od Kartezjusza po współczesność, a także z filozofii 

nauk społecznych, teorii socjologicznych, antropologii.

Od strony pojęciowej Doktorant opanował warsztat pisania pracy naukowej w stopniu bardzo do

brym. Dysertacja jest napisana poprawnym i zrozumiałym językiem. Niemniej Autor nie uniknął pro

stych błędów. Praca jest dosyć niechlujnie napisana - dużo literówek, nieprzejrzyste przypisy, błędy 

gramatyczne i interpunkcyjne niestety nie są rzadkością. Przede wszystkim są to błędy ortograficzne 

typu: błędy w pisaniu nosówek (dużo jest tego typu pomyłek) - mylenie liter „e” z „ę” na końcu wyra

zów w 1 os. l. poj. (dla przykładu na stornie 19 jest ich 5), „a” z „ą” np. „jedyna łącznością”, s. 171); 

błędna pisownia zmiękczeń - np. „ć” zamiast „ci” (np. „całkowitej bierność”; s. 96; „swojej wolność”, 

s. 109; „rozumienie nowoczesność”, s. 152) lub odwrotnie; błędy związane z zapisem tytułów czaso

pism - „Zagadnienia naukoznawstwa” (s. 177, przypis 347); błędy w zakresie pisowni nie z różnymi 

częściami mowy - „nie właściwie” zamiast „niewłaściwie” (s. 92); błędy interpunkcyjne (brak prze

cinka w zdaniu podrzędnie złożonym, brak przecinka przy wtrąceniach, ale też zbędność przecinka bądź 
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też przecinek postawiony nie w tym miejscu co trzeba, np. „tyle, tylko o, ile” - s. 27); niekonsekwentna 

pisownia przymiotników tworzonych od nazwisk (raz dużą, innym razem małą literą) np.: Kartezjańsko- 

Newtonowski innym razem kartezjańsko-newtonowski (np. s. 38, na tej stronie raz pisze się z dużej, a 

raz małej litery) lub Kantowsko-Fichteański (na s. 93 raz z dużej i raz z małej litery); inne przykłady: 

na s. 97 mamy - „fichteański”, a potem „Schellingowskim”, na s. 17 „Kantyzm” i „heglizm” (przypis 

19), na s. 183 „heideggerowskich” (przypis 360); gubienie liter oraz przestawianie liter i wstawianie 

niewłaściwych liter, tzw. „literówki” (np. „sakli” zamiast „skali”, s. 19; „Newstonowska”, s. 38; „Z 

jednej stromy ”, s. 144); błędy gramatyczne: niejednokrotnie „ów” zamiast „owa” (np. „ów jedność”, s. 

83 i 97) lub „owe”, np. s. 108 („ów rzeczy), 159 („ów formy osadziły”), 201 („ów przywiązania”). Błędy 

w pisowni nazwisk: brak akcentu w nazwisku (jest „A. Kore”, powinno być: A. Koyre”, s. 105 - w 

tekście i w przypisie, również w bibliografii na s. 296); brak odmiany w nazwisku Merlau-Ponty (jest 

„filozofię Merlau-Ponty”, powinno być „filozofię M. Merlau-Ponty'ego”) oraz Harvey (jest „W propo

zycji D. Harvey”, powinno być „W propozycji D. Harveya”, s. 253). Inne błędy: niekonsekwencja przy 

zapisie tytułów prac przywoływanych - brak kursywy przy zapisywaniu niektórych tytułów książek.

Przypisy zrobione są w sposób mało czytelny. Odstępy między nimi są niewyraźne, przez co „zle

wają się”. Ze względu na to, że jest ich dużo, tworzą jakby dodatkowy (ciągły) tekst pod tym właści

wym. Numery przypisów powinny być zindeksowane, co uczyniłoby je bardziej przejrzystymi i wi

docznymi. Poza tym ma się wrażenie, że przypisów jest zbyt dużo.

Wskazane powyżej błędy nie wyczerpują z pewnością listy wszystkich, które pojawiły się w pracy. 

By je wychwycić, potrzebne byłoby solidne czytanie korektorskie. Zapewne, jeśli Doktorant zdecyduje 

się na wydanie swojej dysertacji w całości lub poszczególnych jej części, praca zostanie poddana grun

townej redakcyjnej korekcie.

Należy jednak podkreślić, że praca na poziomie sformułowania koncepcji oraz warsztatu filozoficz

nego charakteryzuje się wyjątkową dojrzałością Autora jako badacza.

3. Konkluzja

Przedłożona mi do oceny dysertacja niewątpliwie jest przykładem napisanej z pasją pracy naukowej. 

Czytelnik nabiera przekonania, że to - w pewnym sensie - zapis oryginalnej drogi filozoficznej, którą 

Autor przeszedł, drogi nieprzypadkowej i niechaotycznej, bo metodycznej i ze wskazanym na samym 

jej początku wyraźnym celem. Można odnieść wyrażenie, że jest to rodzaj pamiętnika/dziennika filozo

ficznego, ale, co już wcześniej podkreślałam, uporządkowanego i intencjonalnie tworzonego. Doktorant 

wykazuje się ponadprzeciętną erudycją, rozległą znajomością podejmowanej problematyki, której nad

miar często znajduje upust w obszernych przypisach. Posiada zdolność do wykorzystywania wiedzy z 

innych dziedzin naukowych w analizie filozoficznej oraz umiejętność zastosowania kompetencji filo

zoficznych w namyśle nad porządkowaniem wiedzy socjologicznej, antropologicznej i z innych 
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pokrewnych dyscyplin wchodzących w skład nauk humanistycznych i społecznych. Recenzowana roz

prawa wyróżnia się na tle innych rozpraw i stanowi twórcze podjęcie problemu rozbieżności pomiędzy 

wiedzą a działaniem, epistemologią a ontologią. Sposób jego potraktowania wskazuje na dojrzałość 

teoretyczną Doktoranta. Dowodzi także, że posiada on umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej, i że jest bardzo wnikliwym myślicielem. Wysoko oceniam wartość merytoryczną i metodo

logiczną całego projektu symetrii onto-epistemologii. Sposób postępowania Doktoranta jest w pewnym 

sensie odwróceniem metody Husserla, czyli epoche, a więc zawieszania wszelkiego rodzaju uwikłań 

podmiotu poznającego w relacje pozapoznawcze ze światem. Heidegger, by uniknąć epoche wraz z jej 

konsekwencjami stosował podejście hermeneutyczne.

W związku z powyższym stwierdzam, że recenzowana praca spełnia wymagania stawiane rozpra

wom doktorskim określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym (Dz. U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.) z naddatkiem. Wnoszę zatem o dopuszczenie mgra 

Pawła Urbańskiego do kolejnych etapów postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora.
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