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Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Adriana Mroza 

„Estetyka Behawioralna. Sztuka sterowania myśli, regulowania zachowania i 

konstytuowania sprawczości w filozofii Bernarda Stieglera” 

 

 

Pan Adrian Mróz podjął w swojej pracy bardzo interesujący temat. Bernard Stiegler 

niewątpliwie należy do najciekawszych „nowszych” filozofów francuskich. O jedno pokolenie 

młodszy od takich autorów jak Deleuze czy Derrida i twórczo nawiązujący do ich koncepcji, 

Stiegler rozwinął myśl całkiem oryginalną, a do tego złożoną i zróżnicowaną. Choć mówi się 

o nim jako o filozofie techniki, jego badania nie mieszczą się w wąskich granicach żadnej 

subdyscypliny. Wychodząc od pytań o technikę, podejmował namysł nad zagadnieniami 

należącymi do wielu obszarów, od epistemologii przez antropologię do filozofii społecznej i 

politycznej. W tę zróżnicowaną całość wpisuje się również jego refleksja estetyczna, którą Pan 

Adrian Mróz postanowił zrekonstruować, a następnie odnieść do pewnego nurtu w sztuce 

współczesnej, a mianowicie do sztuki i estetyki behawioralnej, reprezentowanej m.in. przez 

Willatsa, Bruguerę i Marcusa Younga. Decyzja o takim połączeniu może zrazu wydać się 

arbitralna. Czy to, co Stiegler mówi na temat sztuki, nie odnosi się do całej dziedziny 

artystycznej? W pewnym sensie tak, jednak, po pierwsze, pewne nurty i zjawiska korespondują 

z jego ideami lepiej niż inne, po drugie zaś – doktoranta szczególne zajmuje właśnie nurt 

behawioralny, postanowił więc przyjrzeć się, z perspektywy wyznaczonej przez filozofię 

Stieglera, dziełom, które się weń wpisują. Pomysł, by pisać o estetyce i sztuce behawioralnej, 

używając kategorii wypracowanych przez francuskiego myśliciela, nie wymaga, w moim 

przekonaniu, dodatkowych uzasadnień. Oba zjawiska są ważne, a ich zestawienie może być 

pouczające.  
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 Uważam, że Autorowi zasadniczo udało się przeprowadzić swój zamiar. Powstała praca 

niezwykle erudycyjna i wielowątkowa. Wyraża się w niej prawdziwa pasja intelektualna, ale 

też orientacja w badanej problematyce. Duże wrażenie robią analizy dotyczące sztuki 

behawioralnej, jej specyfiki, założeń, oddziaływania. Pan Adrian Mróz jest też obeznany z 

filozofią Bernarda Stieglera, z której wydobywa wątki estetyczne. Odwołuje się do bardzo 

bogatej literatury w języku polskim, francuskim i angielskim, nie tylko zresztą filozoficznej. 

Sięga po materiały z wystaw i koncepcje rozwijane na gruncie teorii sztuki, do pism czy 

wypowiedzi samych artystów, a także do nauk ścisłych, przede wszystkim, rzecz jasna, do 

behawioryzmu. Warto podkreślić, że zagadnienia, którymi się zajmuje, są wciąż słabo 

opracowane, zwłaszcza w Polsce. Jest to więc rozprawa w dużej mierze pionierska. Na 

szczególne wyróżnienie zasługuje sposób, w jaki Doktorant wydobył emancypacyjny ładunek 

zarówno myśli Stieglera, jak i twórczości wybranych artystów, ukazując konieczność 

przeciwstawiania się standaryzacji i kontroli zachowań oraz rozmaite strategie tego rodzaju 

oporu. Ma to wielkie znaczenie w naszych czasach, a także, jak się zdaje, w czasach, które 

nadchodzą, przynosząc coraz bardziej subtelne, trudne do wykrycia narzędzia i mechanizmy 

kontroli, oparte przede wszystkim na technologiach informatycznych. Centralnym 

zagadnieniem pracy jest w istocie to, jak w epoce cyfrowej – będącej epoką technologicznego 

„hakowania” umysłów przez nastawione na zysk korporacje – utrzymać zasadę sprawstwa i 

sprzyjać indywiduacji (w Stieglerowskim sensie). Albo inaczej: jak przeciwstawiać się 

głupocie, w którą jesteśmy coraz bardziej konsekwentnie spychani. Oryginalność i znaczenie 

odpowiedzi Stieglera polega na tym, że nie popadają one w technofobię, przeciwnie: wyraża 

się w nich raczej przekonanie, że możliwy jest inny użytek z technologii. Nie chodzi przy tym 

o to, że technika jest tylko neutralnym narzędziem, mogącym służyć zarówno dobrym, jak i 

złym celom. Zmiana musi zacząć się na poziomie obmyślania i wytwarzania technologii, samo 

inne zastosowanie narzędzi wytworzonych z myślą o kontroli i zyskach nie wystarczy. 

Adrianowi Mrozowi udało się wydobyć tę ważną stawkę polityczną i ukazać w całej jej 

doniosłości.  

 Kluczowa wydaje się w tym kontekście Stieglerowska figura „wojny estetycznej”. Linia 

frontu zarysowana została w rozprawie wyraźnie: „Z jednej strony mamy eksperymenty 
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artystów, którzy wypracowując dobre nawyki próbują odkryć nowe „smaki” i odczucia – 

tworzą pozytywne doświadczenia traumatypowe. Z drugiej strony, powstają uwarunkowania 

estetyczne marketingu, przeobrażające się w złe nawyki, które w istocie są równoznaczne z 

utrwalaniem struktur stereotypowych, retencyjnych schematów prowadzących do tych samych 

odczuć, najczęściej pseudo-hedonistycznych, zamykających na zmianę i budujących złudną 

satysfakcję z egzystencji” (s. 102). Technologie są bronią w tej wojnie, i to – co ważne – po 

obu stronach. Stiegler nie tylko to dostrzega, ale też wskazuje – w swojej filozofii techniki – 

teoretyczne uzasadnienie tego zjawiska. To odróżnia go nie tylko od Heideggera, ale też, jak 

słusznie zauważa Autor, od Adorna i innych przedstawicieli szkoły frankfurckiej, przy całym 

podobieństwie krytyki skierowanej przeciw schematyzowaniu percepcji i afektów. Wątek ten 

można było skądinąd rozwinąć. Problemem, jak pisze Adrian Mróz, jest nie tyle sama 

technologizacja, ile industrializacja schematów (s. 56), jednak to właśnie Adorno i Horkheimer 

ukuli termin „przemysł kulturowy”. W jakiej dokładnie relacji pozostaje myśl Stieglera do ich 

diagnoz i opisów? Czy różnica ta nie dotyczy również tego, co Stiegler zakłada w swojej 

krytyce jako pozytywny punkt odniesienia, a co Doktorant wiąże z ideałem sprawczości? Złe, 

przemysłowo produkowane i reprodukowane nawyki powodują proletaryzację, rozumianą jako 

„utrata zróżnicowanej wiedzy: jak działać, jak żyć, jak teoretyzować” (s. 73).  Miarą tej utraty 

jest jednak właśnie zdolność człowieka do zdobywania tego rodzaju wiedzy i do nabywania 

umiejętności autonomicznego działania – to pozytywny punkt odniesienia, dużo słabiej obecny 

w refleksji spod znaku szkoły frankfurckiej, oraz źródło ostrożnego optymizmu Stieglera. 

Zarazem trudno oprzeć się wrażeniu, że właśnie ten optymizm czasem każe Adrianowi 

Mrozowi wypowiadać sądy tyleż słuszne, co pusto brzmiące, jak te o konieczności „stawania 

się naprawdę człowiekiem” (s. 188). Uważam też, że same pojęcia sprawczości i autonomii 

warto było uściślić, zwłaszcza w powiązaniu z bardzo ciekawym pomysłem, by autonomii nie 

przeciwstawiać automatyzmowi (s. 233). W jaki sposób, na przykład, powinniśmy (zdaniem 

Stieglera i/lub Doktoranta) delegować pewne działania na maszyny (a więc automatyzować je), 

tak by nie wyrzekać się przy tym autonomii? 

 Mimo zasadniczo pozytywnej oceny dostrzegam jednak  także sporo mankamentów 

przedstawionej mi do recenzji pracy. W następnych akapitach skupię się na tych brakach i 
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usterkach – nie po to, by dezawuować przedsięwzięcie Pana Adriana Mroza, lecz po to, by dać 

mu możliwość udoskonalenia tekstu przed ewentualną publikacją całości lub jej fragmentów. 

 Zaczynając od tytułu – nie widzę uzasadnienia dla użycia wielkiej litery w słowie 

„Behawioralna”, zwłaszcza że w tekście formuła „estetyka behawioralna” zapisywana jest 

minuskułą. Trudno uznać to za coś innego niż błąd ortograficzny w tytule pracy. Inna rzecz, to 

czy tytuł adekwatnie oddaje jej zawartość. Dotyczy to zwłaszcza podtytułu, który zazwyczaj 

precyzuje temat rozprawy, tutaj natomiast wprowadzać może w błąd. Objętościowo połowę 

tekstu stanowi analiza prac wybranych artystów wpisujących się w nurt sztuki behawioralnej, 

co w ogóle nie znajduje odzwierciedlenia w podtytule.  

 Wiele do życzenia pozostawia język rozprawy. Razi kolejny błąd ortograficzny na s. 

231 („Francuskich teoretyków”), pojawiają się też zdania, w których Autor jest na bakier z 

gramatyką. Podaję tylko jeden przykład: „Wtedy, według filozofa, będziemy mogli pomyślnie 

realizować swoje człowieczeństwo i nie będziemy kompromitować wtedy go, nadając mu 

cechy siły niszcząca czy innej odsłony nihilizmu” (s. 18). Innym razem szwankuje logika, jak 

w sformułowaniu: „rozdział między akcją artystyczną a jej oddzieleniem od innych sfer 

aktywności” (s. 152), albo trudno, z powodu zagmatwanej konstrukcji, domyślić się sensu. 

Takich niejasnych miejsc jest wiele. Przykłady: 

- „W tym miejscu wiążemy Stieglerowską nierozstrzygalność zagadnienia wynalazku człowieka 

z pojmowaniem sztuki jako rodzaju zachowań wg Dissanayake, które dodatkowo wspieramy 

tezą, że zachowania są atraktorami ewolucyjnej selekcji w kategoriach technogenezy i 

antropogenezy” (s. 123) 

- „walki o doraźny przewrót procesów intensyfikacji zjawiska entropicznego” (s. 246) 

 W wielu przypadkach niejasność wynika też ze stosowania skrótów myślowych. 

Przykłady: 

- „W performansie Beuysa tkwi również funkcjonalna sprawczość języka, dzięki której przed-

arystotelicy (mędrcy, czyli wiedźmy, znachorzy i magowie, kapłani, itd.) przejęli 

zwierzchnictwo nad różnorodnymi φάρμακα’mi, mającymi „magiczne” funkcje regulujące 

prawa natury na drodze oddziaływania performatywnego i poznawczego symboli (…)” (s. 220) 
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- „Działanie symboliczne polega na rozpoczęciu i nagłym przerwaniu wykonywania określonej 

czynności” (s. 222) 

- „funkcjonowanie w obrębie praktykowania czegoś o charakterze metafizycznym i 

transcendentnym” (s. 241) 

Pojawiają się wreszcie zdania, w których pewne zwykłe słowa czy sformułowania bez 

żadnego uzasadnienia, a w każdym razie bez uprzedzenia, użyte zostają w zupełnie innym 

znaczeniu („instytucje samorządowe: na s. 57; „system opieki społecznej” na s. 86).  

 Podsumowując, rozprawa napisana jest językiem dalekim od jasności i zawiera sporo 

językowych usterek.  

 Niejasność dotyczy jednak także ważniejszych elementów – celów rozprawy oraz 

rozumienia przez Autora pewnych kluczowych terminów. Na początku tekstu Pan Adrian Mróz 

deklaruje, że jego wkład będzie polegał na „na ujednoliceniu poglądów estetycznych Stieglera 

oraz dostarczeniu propozycji ujmowania doświadczenia estetycznego w kategoriach estetyki 

behawioralnej” (s. 1-2). Dodatkowo swoje „strategiczne zadanie badawcze” określa jako 

„zastosowanie głównych pojęć wypracowanych w ramach filozofii nowego materializmu do 

analizy dostępnych i opublikowanych filozoficznych i psychologicznych nauk 

behawioralnych” (s. 5). Wreszcie, w „Zakończeniu”, stwierdza, że celem pracy było „po 

pierwsze zaznajomienie odbiorców z poglądami filozoficznymi Bernarda Stieglera, a po drugie 

odniesienie jego filozofii do krytyki zachowań i współczesnego materializmu 

performatywnego, zwanego nowym materializmem” (s. 236). Być może wszystkie te cele i 

zadania dają się ze sobą pogodzić, trudno jednak powiedzieć, który z nich był dla Autora 

najważniejszy i jak dokładnie łączą się one ze sobą. Jeśli wziąć pod uwagę strukturę pracy, to 

wydaje się, że chodziło o odtworzenie myśli estetycznej Stiglera (część 2), przedstawienie jej 

na szerszym tle wybranych nurtów filozofii współczesnej, przede wszystkim performatywizmu 

Barad i nowego materializmu (część 1), a następnie spojrzenie z tej perspektywy na twórczość 

wybranych artystów reprezentujących nurt sztuki behawioralnej (część 3). Tak czy inaczej, 

widać pewną niewspółmierność między zawiłym i nie do końca spójnym sposobem, w jaki 

Autor określa swoje zadania, a tym, co rzeczywiście otrzymujemy w rozprawie. Uważam też, 

że – o ile trafne jest moje odczytanie intencji Doktoranta – rozprawa zyskałaby na 
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przejrzystości, gdyby jej konstrukcja została zmodyfikowana. Skoro podstawowy cel polegał 

na wypreparowaniu z pism filozoficznych Stieglera jego poglądów na sztukę, należało od tego 

zacząć, w drugiej części zaś odnieść te poglądy do wybranych zjawisk w sztuce współczesnej. 

Odwołania do nowego materializmu i koncepcji Barad mogłyby pełnić rolę pomocniczą w 

części 1 – uważam, że złożenie z nich odrębnej części, w dodatku umieszczonej na początku, 

zaraz po „Wprowadzeniu”, tak jak zostało to zrobione w rozprawie, wprowadza niepotrzebne 

zamieszanie. Zupełnie nieuzasadnione było też, w moim przekonaniu, zatytułowanie tej części 

„Metoda speleologiczna”. Nie ma ona charakteru metodologicznego, a metafora „speleologii” 

nie jest nigdzie objaśniona. Ponadto, w przedstawionej rozprawie związek między częścią 2 a 

3 wydaje mi się niewystarczająco ścisły. Owszem, Pan Adrian Mróz, pisząc o sztuce 

behawioralnej, o konkretnych dziełach czy działaniach, podkreśla, że dają się one opisać w 

kategoriach Stieglorowskich, często jednak nie wychodzi to poza dość ogólne stwierdzenia, 

dotyczące wspólnej stawki (indywiduacja) czy podobnego podejścia. Głębiej wchodzi w 

szczegóły przy okazji Beuysa. Wreszcie, rekonstrukcja estetycznej koncepcji Stieglera z części 

2 mogłaby dawać nieco jaśniejszy obraz – jacy artyści go inspirowali i dlaczego? W których 

jego tekstach (poza De la misère symbolique) skupiają się wątki dotyczące sztuki? Przyjęcie 

podejścia problemowego zamiast chronologicznego (s. 39) jest jak najbardziej akceptowalne, 

wymaga jednak większej dyscypliny. Chronologia wyznacza określony porządek wywodu, 

natomiast wychodząc od problemów, trzeba ten porządek dopiero wytworzyć, dbając przy tym 

o to, by obraz zawierał, poza analizą pojęciową, również pewne podstawowe informacje. 

Podsumowując – uważam, że cel rozprawy powinien być ujęty w sposób bardziej 

jednoznaczny, struktura mogłaby być prostsza, zbyt rozbudowany wątek nowego materializmu 

i performatywizmu lepiej byłoby umieścić w tle, a relacje między poszczególnymi częściami 

należało bardziej uwypuklić.  

 Jeśli chodzi o terminologię, Pan Adrian Mróz wielu kluczowych pojęć (w tym tych 

należących do filozofii Stieglera) nie wprowadza i nie objaśnia stopniowo, zaczynając od 

historycznego kontekstu, lecz definiuje je w sposób bardzo skondensowany, skrótowy, od razu 

wchodząc na najwyższy poziom abstrakcji. Owo pominięcie albo raczej niewystarczające 

przedstawienie kontekstu może utrudnić lekturę czytelnikom niebędącym specjalistami. 
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Szczególnie rzuca się ono w oczy w przypadku terminów, które Stiegler zapożycza – rozwijając 

je i modyfikując – od innych autorów, jak Derridiański termin „farmakon”. Pomijając kwestię 

dziwnego zapisu, brak w rozprawie rzetelnego wyjaśnienia sensu tego pojęcia i tego, co dodaje 

do niego Stiegler w stosunku do Derridy. Również stwierdzenie, że „Farmakologia to dziedzina 

wiedzy filozoficznej zajmująca się klasyfikacją technik i ich organologicznym opisem” (s. 13),  

wydaje się nieco na wyrost, przynajmniej jeśli „dziedzina wiedzy filozoficznej” ma oznaczać 

coś, czym w sposób systematyczny i zorganizowany zajmuje się większa liczba badaczy i 

badaczek i czego istnienie uznają także filozofowie spoza tego kręgu.  Niejasny pozostaje także 

sens „gramatyzacji”. Jej zdefiniowanie jako „procesu opisywania i formalizowania ludzkich 

zachowań” (s. 11)  wydaje się niewystarczające. Trudno też powiedzieć, jak to określenie ma 

się do tego, zgodnie z którym gramatyzacja oznacza „uprzestrzennienie czasu” (s. 161). Z kolei 

wprowadzając pojęcie retencji powtórnej, Autor wskazuje wprawdzie na filozofię Husserla 

jako kontekst ważny dla jego zrozumienia, jednak jego stwierdzenie, że jest to „pojęcie 

fenomenologiczne pochodzące od refleksji Edmunda Husserla” może wprowadzać w błąd. U 

Husserla nie znajdziemy wszak czegoś takiego jak retencja „powtórna” – tak oddaje się w 

polskich przekładach Stieglera słowo „tertiaire” w formule „rétention tertiaire”, wynalezionej 

przez samego Stieglera, w nawiązaniu do retencji Husserlowskich. Podsumowując: przy 

wprowadzaniu i objaśnianiu sensu ważnych pojęć Pan Adrian Mróz zbyt często abstrahuje od 

historycznofilozoficznego kontekstu, jego definicje są zbyt skondensowane a ten sam termin 

nieraz objaśniany jest na wiele różnych sposobów, między którymi trudno dostrzec związek. 

Nie dotyczy to na szczęście wszystkich ani nawet większości kluczowych konceptów.  

Przechodząc do konkluzji, mimo zastrzeżeń co do języka przedstawionej rozprawy, a 

także wątpliwości dotyczących struktury tekstu, uważam, że merytorycznie praca się broni. 

Doktorant napisał rozprawę oryginalną i ciekawą. Wykazał się dobrą orientacją w badanej 

problematyce, dużą erudycją oraz umiejętnością stawiania ważnych pytań. Choć mógł swoje 

cele nakreślić jaśniej, to najważniejsze z nich udało mu się zrealizować w sposób, który 

świadczy o wnikliwości i samodzielności myślowej. Uważam, że jego praca spełnia wymogi 

stawiane pracom doktorskim z filozofii i wnioskuję o dopuszczenie Pana Adriana Mroza do 

dalszych etapów przewodu doktorskiego. 


