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l. Zawartość rozprawy

Zacznę nietypowo od oceny: rozprawę p. mgra Pawła Urbńskiego pt, Wytwarzanie

nowoczesności uważam za bardzo dobrą. W trakcie pracy zdarzało mi się żałować, że

przygotowuję ocenę z pracy na stopień, a nie zwyczajną recenzję ksiązki naukowej, w której

możma odsunąć na drugi plan elementy oceny i wejśó w głębszą dyskusję z Autorem. Nie

znaczy to, że rozprawa pozbawiona jest jakichkolwiek usterek, tak oczywiście nie jest.

Niemniej, są one na tyle drugorzędne, że nie naruszają bardzo pozltywnego obrazu całości.

Poniżej, w mojej recenzji rozprawy doktorskiej będę oczywiście trzymał się stosownej

konwencji, jednakZe pozwolę sobie równieżna uwagi idące ruczej stronę otwartej dyskusji.

W swojej pracy Doktorant buduje fiozoftczną nanację nńożoną na wuiłly, wybrany

przęz siebie fragment historii filozofii, obejmujący głównie klasyczny okres niemieckiego

idealizmu, ale sięgając na początku do Kartezjusza, a w drugiej zaś części pracy podobnie

traktując współczesną teorię społeczną. Punktem odniesienia jest §tułowe ,,wytwarzanlę

nowoczesności" najpierw w dociekaniach filozoficznych Kartezjlsza, Fichtego, Schellinga,

He§la, Heideggera, a następnie w teorii społecznej ujmowanej przezpryzmat podzielenia jej

przęz Pierre'a Bourdieu na fizykę społeczną i fenomenologię społeczną. Sposób pracy

doktoranta można ujmowaó dwojako: z jednej strony można w jego wywodach widzieć znaną

w filozofii reinterpretację stanowisk i tekstów wcześniej rozpoznanych, rozwijaną dzięki

wprowadzeniu nowego kontekstu. Można też, trochę mocniej chyba, widzieć w niej

skonstruowanie nowej ramy, w której Autor osadza wywody przywoływanych filozofów i
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teoretyków społecznych. Rzecz jasna, nawet w przypadku tej drugiej perspektywy - nałożenia

nowej ramy - potrzeba także pewnych wywodów reinterpretujących klasyczne teksty.

Ramę tę w zasadzie pozwoliły stworzyć dwie ważnę prace polskich filozofów. Jedna

to ksiąka Podmiot, system, nowoczesność (Poznań,2OI1) autorstwa Andrzeja W. Nowaka,

promotora rozprary doktorskiej mgra Urbańskiego. Druga to monografia Marioli Kuszyk-

Bytniewskiej pt. Działanie wobec rzeczywistości. Projeh onto-epistemologii społecznej

(Lublin, 20915). Sięgając do pierwszej, Doktorant wykorzystuje z niej podział na sprawczość

systemową i sprawczość podmiotu jednostkowego jako wamą oś ujmowania nowoczesności

Przez teorie społeczne i filozoficzne. Do drugiej sięga po kreśloną przez Autorkę onto-

ePistemologię i czyni z niej coś na ksztah metody reinterpretowania dyskursu filozoficznego.

Do tego wątku wrócę poniZej. Do powyższej listy inspiracji należałoby dodaó jeszcze

przynajmniej teoretyczne teksty Bruno Latoura, zwłaszcza zaś monografię Nigdy nie byliśmy

nowoczeŚni, w której francuski badacz rozwtla koncepcję symetrii, wielkiego podziału oraz

(nie)nowoczesności, co zostaje przęz Doktoranta wsparte sięganiem do krytycznie i

postkolonialnie zorientowanej literatury antropologicznej, głównie do Jacka Goody'ego.

OgÓlny charakter działańpodejmowanych przez Doktoranta stosunkowo łatwo można

opisaó sięgając do charakterystycznego napięcia istniejącego w badaniu nauki (powtorzmy, że

Latour należy do istotnych inspiracji). Otóż współczesne studia nad nauką wyłoniły się w

procesie niezgody na takie ujęcie nauki, jakie oferowała teoriocentryczna filozofia nauki,

Pokazując, że zatowno poszelzenie perspektywy teoretycznej o narzędzia teoriospołęczne

zaczerpnięte z socjologii, antropologii społeczno-kulturowej, historii i innych dyscyplin, jak i

dopĘw znacznej ilości waznych danych empirycznych przyniosĘ zupełnie innych obraz

nauki. Napięcie, o którym mówiłem wcześniej wltworzyło się między epistemologiczną

filozofią nauki koncentĄącą się na wiedzy, a ontologicznie przeorientowanymi studiami nad

nauką. Napięcie to i pómiejszą jego redukcję można wyartykułować w formie py.tania: co

musi zostaó zrobione na poziomie ontologicznym oraz co z tego później należy usunąć z

całoŚciowego obrazu, aby uzyskać zawężone, epistemologiczne ujęcia charakterystyczne dla

filozofii nauki.

Tego rodzaju podejście stosuje mgr Urbański już nie w odniesieniu do sporów wokół

badania nauki, ale do tradycji ftlozoficznej i teoriospołecznej uczestniczących w wltwarzaniu

obrazu nowoczesności oraz samej nowoczesności. Naświetlając wysublimowaną

refleksyjnośó epistemologiczną wypracowywaną przez stanowiska fiozoftczne, wskazuje on

na ich ,,ślepą plamkę", całkowity brak analogicznej refleksyjności ontologicznej

rekonstruującej waruŃi możliwości ich zaistnienia. Idąc tym tropem, rozwija swoje ujęcia
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onto-epistemologiczne wiqżąc klasyczne stanowiska epistemologiczne (Kartezjusz, Kant,

Hegel) z ich brakującym ontologicznym blizniakiem rekonstruowanym na podstawie lektur z

zakresu - mówiąc najogólniej - historii społecznej. Autor wykazuje się tu niezwykłą inwencją

i błyskotliwością, widać .vqvtaźnie, że temat go ,,niesie". Niektóre partie analiz, które

znajdziemy w tej części rozprawy, jak np. rekonstruowanie tego, jak świat przypływa do

Kantowskiego Królewca, albo społeczne wymiary i ich zapomnienia w Heglowskich

kategoriach pana i niewolnika są znakomite i należą do najlepszych momentów całej

rozprawy. Z fascynacją czyta się także zderzanie Kartezjusza z Lćvi-Straussem.

Lektura tych partii, w których Doktorant uzupełnia epistemolo giczne wywody

klasyków o brakującą stronę ontologiczną i wiąe je z procesami modernizacyjnymi

Przywiodły mi na myśl analogię z praktyką dekonstrukcji Jacquesa Derridy. Doktorant

bowięm sięgnął do filozoficznych analiz Marioli Kuszyk-Bytniewskiej prowadzonych w jej

niedocenionej książce, i następnie postarał się przekuć je na coś na kształt metody

ftlozoftcznej analizy. Tutaj właśnie widzę analogię z Derridiańską dekonstrukcją. Druga częśc

tej analogii polega na tym, że podobnie, jak w przypadku dekonstrukcji, analiza onto-

ePistemologiczna nie może być potraktowana jako metoda w ścisĘm sensie, nie składa się

ona bowiem z szetegu prostych instrukcj i zawierĄących układ powtarzalnych kroków

badawczych. Raczej chodzi o wyjście od całościowego obrazu- onto-epistmologicznych ujęć

modernizacji - i podjęcia odpowiednich dzińań w zależmości od tego, czego braku.je w

podej ściach poddanych analizię.

Upraszczam oczywiście całość, ale dzięki temu uproszczęniu chcę wskazać na ważmy

zabieg,jaki został tu wykonany: Autor rozprary sięgnął do ciekawych analiz filozoficznych i
przekuł je na metodologię swojej pracy. Ponadto, metodologię tę można potraktowaó jako

poważniejsząpropozycję filozoficzną,tj. taką, która możę wykroczyć pozapotrzeby jednego

tylko tekstu i zostaó zastosowana także w innych kontekstach. Tutaj nasuwa się pytanie

nastęPujące: gdyby tak rzeczywiście uczynić i zamienić propozycję Doktoranta w
pełnoprawną metodologię analizowania rozmaitych dociekań teoretycznych, w tym

f1,Lozoftcznych, to jak zmieniłoby to samą filozofię?

Patrząc na pracę mgra Urbńskiego z jeszcze innej strony, możnapotraktować ją jako

rozprawę z zakresu socjologii wiedzy rozumianej nie jako dział socjologii, ale tak, jak

traktował ją jej twórca Max Scheler, jako dział filozofii. I choć Scheler się w rozprawie nie

Pojawia, to pojawia się Józef Niżnik, który współcześnie taką filozoficzną wykładnię

socjologii wiedzy proponuje. Strywializowana wersja socjologii wiedzy miałaby się
zajmowaĆ wskazywaniem społecznego kontekstu wytwarzania określonego rodzaju wiedzy,
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pokazywałaby jak konkretne warunki społeczne konstruują określone treści wiedzy. To, co

Proponuje Doktorant jest zbliżone, ale oczywiście bardziej wyrafinowane: określona wiedza

może byó wltwotzonajedynie dzięki szeroko pojmowanym waruŃom (ontologia), które to

umożliwią. Stąd, w przypadku wiedzy, która zapomina o tych waruŃach, albo _ co gorsza _

je mistyfikuje, praca filozoficzna możę polegaó na rekonstrukcji tych ontologicznych

warunków możliwości. Tak rozumiana socjologia wiedzy dalece WŁ,racza poza założenia

,,klasycznych" teorii socjologicznych i staje się bliższa takim określeniom wykuwanym w

obrębie studiów nad nauką i techniką, jak np. ,,empiryczna metaftzyka". Zwracam uwagę na

to nie po prostu dlatego, by mnożyć sposoby ujęcia ptzedłożonej rozprawy, ale by wskazać,

że wywofuje ona rezonans fiozoftczny na wielu poziomach: w zakresie metodologii i

metodyki pracy ftlozoftcznej, pod względem relacji między filozofią a innymi dyscyplinami

akademickimi, jak również relacji między filozofią a jej szerszym otoczeniem kulturowym i

społecznym, a także dotykając wprost problematyki filozoficznej refleksyjności i mniej

wprost tego, co to znaczy filozofowaó w kontekście procesów modemizacyjnych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, czy zakres tego

rezonansu. Rozprawa Wytwarzanie nowoczesności poptzez swoje analizy aktywnie

rekonstruuje własną sieć filozoficznych powiązań i odniesień, na których operuje, pomagając

wydobyĆ i zarysować kontury pewnego nurtu w obrębie najnowszej filozofii polskiej. Przed

jej lekturą postrzega się bowiem przywoływane już ksiązki Nowaka Podmiot, system,

nowoczesnoŚĆ i Kuszyk-Bytniewskiej Działanie wobec rzeczywistości jako różne,nięzalężnie

choć w zbliżonym czasie opublikowane od siebie monografie flozoftczne. Jędnakże z

perspektywy zawartych w rozprawie doktorskiej Pawła Urbańskiego rozważań ksiązki te
wraz z kilkoma innymi (iak ,rp. Wyobraźniq ontologicznq fPoznań, Warszawa, 2016]

Nowaka, czy po części moimi Kulturowymi funkcjami filozofowania |Toruń,2O13l) zaczynają

wyglądać jak zrodzone w jednym kontekście, głęboko powipane ze sobą prace, które swoją

kulminację i punkt zawęźlenia uzyskują właśnie w Wytwarzaniu nowoczesności. Ma się

wrażenie, że tę wczęśniejsze pozycje wypracowywały elementy konstrukcyjne, klocki, które

zostały inaczej uporządkowane, złożone i wykotzystane właśnie w rozprawie doktorskiej

mgra Urbńskiego. Jako autor jednej z wymienionych powyżej prac odniosłem wrazenie, że

to, co sam próbowałem wykonać na poziomie jednostkowego operowania w Lebenswelt

interpretując Spinozę jako zjawisko kulturowe, Urbański robi w odniesieniu do niemieckich

klasyków na poziomie systemowym.
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2. Ocena

Po tym pobieżnym omówieniu treści pracy chciałbym przejśc do części oceniającej jej

składowe. Zacznę od powtórzenia tego, co już pojawiało się wcześniej. Bardzo wysoko

należy ocenić całościowy pomysł na pracę. W gruncie rzęczy, można w nim dopatrywać się

znacznlę obszemiejszej wizji uprawiania filozofii jako onto-epistemologicznej

hermeneutyki. Stąd właśnie wskazywane wyżej zbieżności z dekonstrukcją. Pomysł ów nie

tylko jest oryginalny, ale też dobrze zrealizowany, a na dodatek wydaje się mieó poważne

konsekwencje dla całej dyscypliny, nie jest tylko przypadkową, czy lokalną ciekawostką.

Siła tego pomysłu leży po części w niezwykle umiejętnym i rzemieślniczo splawnym

pochwyceniu pracy innych badaczek ibadaczy, by następnie poprowadzió ją dalej. Dodajmy

od tazu, że chodzi o najświeższe badania, opublikowane w ostatnich kilku latach, tym samym

Autor wchodzi w istocie w intensywny dialog ztoczącymi się debatamifllozoficznymi. Toteż

równie wysoko należy ocenić wykorzystanie najnowszej literatury powiązane z nadzwyczajną

wTęcz erudycją. Doktorant porusza się swobodnie - mimo kilku wpadek - po historii filozofii,

teorii społecznej i wybranych obszarach studiów nad nauką i techniką. Listę można uzupełnić

o wybrane prace z teorii kultury i historii społecznej. Oczywiście, zamieszkując kulturę

inflacji informacyjnej, doskonale wiemy, że nie sposób realnie opanować całych tych

dziędzin, dlatego chciałbym zostać w tym miejscu dobrze zrozumiarly. Nie hiperbolizuję

kompetencji mgra Urbańskiego; wskazując na jego erudycję, chcę powiedzieó, ze świetnie

wykorzystał swoją znajomośó rozmaitych prac i kontekstów oraz że znajomośó ta jest

pogłębiona i stoi na wysokim poziomie akademickim. Jednym słowem, przekracza ona

znacznte to, czego można oczekiwać od doktoranta finalizującego swoją pracę.

Rozprawa posiada bardzo precyzyjnie przemyślaną i ułożoną strukturę. Doktorant

dokładnie ją omawia we wstępie kreśląc co znajduje się w poszczególnych rozdziałach, oraz

szczegółowo objaśniając dlaczego treśó została podzielona i uporządkowana w taki właśnie

sposób - dwie części, każda z nich składająca się z kilku rozdziałow, te zaś z regńy z dwóch

podrozdziałów.

Autor w sposób satysfakcjonujący opanował umiejętność pisania prac naukowych,

chociaz nie wszystko tutaj budzi zach$ recenzenta. Najpierw o tym, co budzi: Doktorant

wzorcowo panuje nad prowadzonym wywodem za pomocą metapoziomowych komentarzy.

Widać, żę w każdym momencie dokładnie wie, co i dlaczego chce powiędzięć. Język

rczprary jest gęsty, momentami aż nadto, zwłaszcza, gdy w jednym zdaniu pojawia się

natłok pojęó pochodzących z bardzo różnych tradycji, albo dochodzi do nich jakaś drobna

niezręczność translatorska jak np. ,,sortowanie świata". Praca zyskałaby z pewnością, gdyby,
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zwłaszcza do gęstszych fragmentów, wpuścić nieco powietrza. W obecnej formie wymagają

one od osoby cz7Ąającej, by sprawnie sięgała do różnych kontekstów i szybko między nimi

przeskakiwała, co może być poważnym utrudnieniem dla kogoś, kto nie podziela lub

zwyczajnie nie zna części metapoziomowych rozstrzygnięć Autora, na przykład dlatego, że

jest stabilnie zakorzeniony tylko w jednym porządku dyscyplinarnym - w historii filozofii

nowożytnej, w STS-ach, czy w teorii społecznej.

Krytyczne uwagi zaś dotyczą dwóch drugorzędnych aspektów opracowaniatozprawy,.

po pierwsze, nie dość dobrze został wczyszczony język pracy i pojawia się w niej sporo

literówek. Część z nich jest całkowicie nieistotna, ale niektóre są irytujące, jak np. brak

,,ogonków" w,,9" (na rekordowej stronie 18 znajduje się 8 takich przypadkow), co zmięnia

formę grarnatyczną słowa i wymusza dodatkową pracę podczas czytania odciągając uwagę od

właściwej treści. Podobnie nieładne są literówki w nazwiskach i tytułach (np. ,,Annemarie

Moll" zamiast,,Mol" i ,,Body multiplay" zamiast,,The Body Multiple" na s.222; choć na tej

samej stronie nazwisko w przypisie jest poprawnie, ale już tytuł jest zapisany z nieco inną

literówką). Oczywiście, wszystko to bęz problemu usunie sprawy redaktor podczas

wydawniczego opracowania tekstu. Po drugie, Autor po macoszemu potraktował

wprowadzone do pracy tabelki oraz wykresy i nie zaopatrzył ich w porządne, rozbudowane

opisy i wyjaśnienia. W ten sposób zamiast działać na tzęaz jasności i zrozumiałości,

przyczyniają się one do zagęszczenia tekstu dodając własny poziom enigmatyczności

wymuszając na czyĄelniku wysiłek spasowania ich z tekstem właściwym. A zaznaczę, że sam

pomysł wykorzystania takiego środka komunikacji uważam za bardzo cenny i wart

dopracowania. Obie te kwestie są drugo- a może nawet trzeciorzędne, niemniej warto

rozważyó włożenie dodatkowej pracy w dokonanię stosownych usprawnień

komunikacyjnych. Szkoda, by dobry merytorycznie tekst psuła forma przekazu.

Z tego wyliczenia i uwag wcześniejszych, jasno wynika, że moja ocena treści pracy,

formy, struktury oraz sposobu jej opracowania redakcyjnego jest bardzo pozylywna, a

wskazane uchybienia są bardzo mało istotne. Chciałbym jednak teraz wskazać kilka kwestii i

miejsc dyskusyjnych.

3. Dyskusja i uwagi krytyczne

Jak juz pisałem wcześniej , całośó rozprary podzielona j est na dwie zasadnicze częśct,

co jest w pełni merytorycznie uzasadnione. W mojej opinii, część pierwsza wypada lepiej, a

druga nieco słabiej. Przychodzą mi do głołvy dwa możliwe powody tegoż, ale są to jedynie

przypuszczenia. Pierwszy jest taki, że różni się materia, na ktorej Doktorant pracuje. W
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pierwszej części poddaje onto-epistemologicznemu przepracowaniu klasyków filozofii.

Niezależnie od tego, jak obfita jest twórczośó kazdego z nich, zawszę mamy do czynienia z

pewnym korpusem kanonicznych tekstów, na których może oprzeć się analiza i interpretacja.

Autor pracuje przy tekście, więc czytelnik odnosi wrażenie pewnej bezpośredniości całej

pracy analitycznej, a sięganie do szerszego kontekstu społecznego wprost wytwarza efekt

uzupełnianiaprzez Autora refleksji wybranych filozofów o brakujący im wymiar.

Z kolei w drugiej części, materiałem jest teoria społeczna, będąca obszarem nie tylko

większym, ale teżbardziej zrożmicowanym w porównaniu do tego, co Autor wybrał z f/rozofti

w części pierwszej. W rezultacie, ten bezpośredni kontakt z tekstem tak silny w pierwszej

części, w drugiej znlka, a przynajmniej słabnie. Oczywiście, aby go zachować i pracować na

konkretnych tekstach, Autor musiałby napisaó dużo dłliszą ksiązkę. Jedynym więc

rozsądnym rozwtązaniem jest wykorzystanie jakiejś fo...ry uporządkowania i typologii, co

mgr Urbński czyni, sięgając do podziału Pierre'a Bourdieu na fizykę i fenomenologię

społeczną. Jest to krok uzasadniony metodologicznie, ale jednocześnie nie chroni on przed

wrażeniem pewnego zdystansowania się od analizowanego materiału, co pociąga za sobą

ryzyko nadmiemych bądź słabo uzasadnionych uogólnień. Nie chcę jednak z tego robić

zarzutv, bo doceniam dązenie Autora do tego, żeby wywód był względnie zwarty, na tyle, aby

drobiazgowe analtzy nie usunęĘ zpola widzenia głównych celów pracy.

Drugi mozliwy powód nierówności obu części jest taki, że Autor po prostu

swobodniej czuje się w teorii filozoficznej niż w socjologicznej. Poniekąd sugerować to mogą

dyskusyjne momenty, na które wskazuję poniżej, a poniekąd przesunięcie się w rozdziale 2.3

przy omawianiu fenomenologii społecznej od teorii społecznej do filozofii Heideggera.

Moim zdaniem, to rozpołowienie rozprawy na dwie ma powa:żne konsekwencje. O ile

nie mam żadnych zastrzeżęń pozostając wtrybie oceniania rozprawjako pracy na stopień i

nie uwazam, żeby fakt pewnej nierówności obu części obniZał dobrą ocenę całości, to sprawa

się zmienia, gdy pomyśleć o Wytwarzaniu nowoczesnościjako materiale na ksiązkę. Od razu

zaznaczę, iż jestem w pełni przekonany, że rozpra,wę mgra Urbańskiego warto opublikować, a

nawet wralżę to silniej: powinna ona ukazać się drukiem! Nawet mimo tego, że ustawodawca

na mocy obowiązujących obecnie przepisów z tzw.,,Ustawy 2.0" karzę nas za współpracę z

dobrymi doktorantami ze starych studiów doktorskich, nie pozwalając wliczaó puŃtow zaich

publikacje do oceny parametrycznej jednostki (zwanej teraz niepoprawnie ,,ewaluacją").

Namawiałbym gorąco mgra Urbńskiego, by swą rozprawę podzielił na dwie odrębne krótsze

ksiązki i w ten sposób je opublikował, przygotowując rzecz jasna nowe zakończenia i

początki. Uzasadnia to zmiana tematyki między obiema częściami, ale również fakt, że
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dobrze by było jeszcze raz drugą częśó przemyśleó, być może też trochę poszerzyć lub

uzupełnić. I w tym właśnie miejscu, chciałbym wskazać kilka kwestii dyskusyjnych, które

takiego poszerzenia lub uzupełnienia by wymagały.

Na s. ż06 Autor zbyt gładko i moim zdanięm nietrafnie uogólnia koncepcję

Immanuela Wallersteina pisząc: ,,(...) podział na centrum i peryferie pomija państwo

narodowe i czynniki kulturowe jako główne jednostki analttyczne, traktując je raczej jako

epifenomeny złożonych procesów zachodzących w bazie ekonomicznej".

W sensie ścisĘm, Autor ma rację - sam ten podział pomija wskazane czynniki. Dzieje

się tak jednak dlatego, że jest równorzędnym im elęmentem teoretycznym. I w tym sensie,

sugestia, ze są one drugoplanowe jest nietrafna. Przypomnę tylko, że Wallerstein wskazuje na

dwa podstawowe wymiary w kapitalistycznym systemie-świecie (nawiasem mówiąc, Autor

nie powinien pomijać określnika,,kapitalistyczny" w tej zbitce na tej samej stronie, w drugiej

linijce podrozdziafu): osiowy podział pracy otaz oś uniwersalizmy/antyuniwersalizmy.

Pierwszy z nich dotyczy wskazanego przęz Doktoranta podziału, ale ściśle rzecz btorąc, nie

chodzi o rozrożnienie centrum / peryferie, a o podział na procesy centrowe / procesy

peryferyjne, dla których statyczny układ centrum / peryferie jest pobieżnym przybliżeniem.

Druga oś z kolei jest z pewnością osią kulturową. Po drugie, pństwa narodowe są przez

Wallersteina wskazane w grupie głównych rodzajów aktorów zaludniających kapitalistyczny

system-świat (obok m.in. gospodarstw domowych, czy ftrm kapitalistycznych operujących na

rynku). Oczywiście, aktorzy ci są określani przez oraz operują w obrębie wskazanych dwóch

osi, ale nie są do nich redukowalni. Tym samym nie sposób zgodzić się z redukcjonistyczną

tezą o tym, że są jedynie epifenomenem dla procesów ekonomicznych.

Na s. 2ż5 oraz 22] Autor jest bardzo nieprecyzyjny jeśli chodzi o pojęcia z teortt

nowoczesności Giddensa, Pisze bowiem: ,,w przypadku zaś A. Giddensa można mówić o

systemach eksperckich (abstrakcyjnych, symbolicznych) i 'hermeneutyce społecznej"' (s.

225), Oraz dalej: ,,Odpowiednikiem fizyki społecznej w słowniku A. Giddensa są więc

systemy abstrakcyjne lub symboliczne, które w swym praktycznym wymiarze prowadzą do

wykorzenienia wielości światów życlaz właściwego im kontekstu" (s. 227).

Przypomnijmy jednak, że Giddens mówi o systemach eksperckich oraz środkach

symbolicznych. Jedne i drugie łącznie określa się mianem systemów abstrakcyjnych. Nie

moma zatęm tu mówić o ,,systemach symbolicznych" ani stosowaó altematywy ,,systemY

abstrakcyjne lub symboliczne", ponieważ środki symboliczne są pewnym rodzajem systemów

abstrakcyjnych. Mam też wątpliwości, czy można tak łatwo nakreślió odpowiednioŚĆ między
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ftzyką społeczną Bourdieu a systemami eksperckimi Giddensa, skoro przykładem tych

ostatnich są np. instytucje medyczne, czy pracownie architektoniczne.

W tozdzialę 2.5, w Modelu I Autor łączy w jednym ujęciu Giddensa i Habermasa

określając ich podejście mianem ,,dualizmu odgómego", zaś w Modelu V o nazwie

,,refleksywność" wskazuje Ulricha Becka. Podział ten jest dyskusyjny, z racji tego, że Beck

opublikował razem z Giddensem i Lashem ksiązkę pod tytułem Modernizacja reJleksyjną, na

ktorą zresztą Doktorant się przy przedstawianiu modelu V powołuje (por. s.264-265).

Powstaje więc pytanie dlaczego wbrew oczywistej wskazówce w postaci przywoływanej

ksiązki, Giddens trafił do modelu Habermasa, a nie Becka? Nie chcę twierdzić, że pomysł

takiego przypisania jest zły. JędnakZe w tej sfluacji, należałoby nieoczywistą klasyfikację

uzasadnić odnosząc się wprost do ksiązki i jej zawartości także przy omawianiu Modelu I.

Należałoby również wyjaśnió powód i sposób ,,odkrojenia" Giddensa od Becka i koncepcji

nowoczesnej refl eksyj no ści.

Nawiasem mówiąc, przy tej okazji pomieszane zostają pojęcia refleksyjności i

refleksywności rozrożniane w tych kontekstach: ,,Model piąty odnosi się do ukutego przez U.

Becka pojęcia refleksywności (...). U. Beck podobnie jak N, Luhmann przeciwstawia się

pojmowaniu refleksyjności w kategoriach samoświadomej jaźni, dla obu z nich jest to raczej

złożony proces społecznych interakcji. W przypadku refleksywności podstawowym

komponentem jest ryzyko (...)" (s, 226).

Życzliwie dla Autora jestem w stanie odczytać povryższy fragment jako

przestrzegający rozróżmień między ,,refleksyjnością", a ,,refleksywnością", ale jednocześnie

uważam, że nie dołożył on dośó starań w tym miejscu, ńy czytelnik, który nię zna

przywoływanych prac się nie pogubił. A wystarczyło napisać np. ,,Beck przeciwstawia się

pojmowaniu refleksyjności społecznej" albo ,,refleksyjności rozumianej jako proces

spoleczny" i następnie dodać: ,,dlatego mowa jest o refleksywności". Nie jestem jednak

pewien, czy sam Autor kwestii tej wystarczająco pilnuje, skoro na kolejnych stronach pisze

już o (nowoczesnej) refleksyjności (np. s.228,229).

4. Konkluzja

Rozprawę |Tytwarzanie nowoczesności mgra Pawła Urbańskiego uważam za pracę

bardzo dobrą. W jej pierwszej części widzę potencjał na rozprawę filozoftczną ważniej szą dIa

tego, jak z dzisiejszej perspektywy postrzegamy dorobek filozofii nowożltnej i współczesnej

niż głośna ksiązka Quentina Meillassouxa Po skończoności. Praca mgra Urbńskiego

zaskakuje dojrzałością, jak i talentem wyostrzonego spojrzenia. Przypuszczam, że po częŚci
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jest to wynik zdecydowanych sądów, co czasami daje efekt zbytniej ogólnikowości, ale

częściej uderza przenikliwością. Nie wiem, jakie jest subiektywne usytuowanie Autora wobec

swojego dzięła, czy np. nie zachodzi sytuacja poczucia, że powiedziało się wszystko i nic już

nie zostało. Z perspektywy czytelnika, wydaje się jakby mgr Urbański nakreślił pewien

program uprawiania filozofii, który dopiero należy zacząć realizować. Jeśli tak jest w istocie,

to życzyłbym sobie móc jak najszybciej poznaćjego kolejne owoce. Wskazałem pov"ryżej też

na pewne niedoskonałości i usterki, które w takich przypadkach należy odnotować, ale które

nie naruszają w żadnej mięrzebardzo dobrego, czy wręcz znakomitego obrazu całości.

Tym samym, stwierdzam, że przedłożona rozprawa doktorska mgra Pawła

Urbńskiego Wytwarzanie nowoczesności z naddatkiem spełnia wymogi nakładane na tego

rodzaju prace w procedurze nadawania stopnia doktora i wnioskuję o dopuszlzentę go do

dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim. Jednocześnie, jeśli tylko odnośna

komisja doktorska przewiduje taką możliwość, wnioskuję o wyróżnienie złożonej rozprawy.

\t .}i, F/\-
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