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Cel, jaki wyznaczył sobie w swojej rozprawie doktorskiej Pan Adrian Mróz, brzmi bardzo ciekawie. 
Autor, jak czytamy we wstępie rozprawy, chce z jednej strony uporządkować myśl estetyczną 
Bernarda Stieglera, a z drugiej – posłużyć się nią do rozwinięcia własnego projektu, jakim jest 
„autorska propozycja problematyzacji zachowań” (s. 2). Podejmując taką próbę Autor splata 
jednocześnie Stieglerowski aparat pojęciowy z pojęciami charakterystycznymi dla nowego 
materializmu, a w szczególności z filozofią kojarzonej z tym nurtem Karen Barad. Ten 
nowomaterialistyczny rys, z jakim mamy do czynienia w rozprawie, wydaje się mieć również istotne 
znaczenie dla autorskiego projektu Doktoranta i metody interpretacyjnej, dzięki której ów projekt 
wznosi. Chodzi tutaj o „metodę dyfrakcyjną” (s. 30), preferującą bardziej pojęciowe „asamblaże” 
niż metodologiczną spójność i pojęciową precyzję. Jak stwierdza Autor, „dyfrakcyjne odczytania 
niosą za sobą twórcze prowokacje: dobrze się nimi myśli” (s. 37). O ile zatem podstawowym 
punktem odniesienia jeśli chodzi o poruszaną w pracy problematykę pozostaje dla Autora Bernard 
Stiegler, o tyle metoda interpretacji Stieglerowskich pojęć, a także przyjęta w całej rozprawie 
metodologia, jest mocno zainspirowana dyskursem nowomaterialistycznym.  

Zarysowany przez Autora cel pracy jest również ambitny. W pracy chodzi nie tyle o 
rekonstrukcję poszczególnych wątków myśli Stieglera, lecz o uzupełnienie tejże myśli o 
problematykę zachowań, które w pracach Stieglera – jak utrzymuje Autor – nie stanowią 
wyodrębnionego przedmiotu pogłębionych analiz. Projekt estetyki behawioralnej, jeśli dobrze 
odczytuję stojące za nim zamierzenia, z jednej strony ma zatem suplementować myśl Stieglera 
poświęconą estetyce, zwłaszcza w odniesieniu do doświadczeń estetycznych uwarunkowanych 
przemysłowo, a z drugiej – stanowić komentarz krytyczny do prac Stieglera, prowadzony bardzo 
często przy użyciu jego języka. 

Rozprawa składa się z trzech części. W części pierwszej, zatytułowanej „Metodologia 
Speleologiczna” (duże litery Autora), Autor zarysowuje „teoretyczne fundamenty estetyki 
behawioralnej”, wychodząc od koncepcji tejże estetyki, opisanej przez Jeniffer Hall w rozprawie 
doktorskiej obronionej w 2014 roku w Uniwersytecie w Maine, która – jak można doczytać w tejże 
rozprawie dostępnej w sieci – sytuuje się na przecięciu cybernetyki, neuronauk i filozofii 
ucieleśnionej. Autor do takiego przecięcia dorzuca organologię Stieglera i wspomniany już aparat 
pojęciowy Barad. Powstałe w ten sposób pole teoretyczne jest systematycznie poszerzane o kolejne 
odniesienia w dalszych partiach pracy.  

W rozdziale drugim, zatytułowanym „Filozofia Sztuki Bernarda Stieglera” (duże litery Autora), 
Autor usiłuje wydobyć te wątki rozbudowanej myśli Stieglera, które w sposób bardziej bezpośredni 
dotyczą sztuki, z jednej strony w jej ścisłym powiązaniu z rzeczywistością kulturowego kapitalizmu 
opisywaną w La Misère symbolique, a z drugiej – z kwestią techniki poruszaną w La Technique et le 
temps. Pozwala mu to, w dwóch ostatnich podrozdziałach, ciekawie opisać współzależności między 
technê a zachowaniem, między innymi poprzez twórcze odczytanie Heideggerowsko-
Stieglerowskiego pojęcia dokładności [orthotes] w odniesieniu do zachowań i nawyków 
kształtowanych w procesach przemysłowych.  



Wreszcie rozdział trzeci dostarcza przykładów przedsięwzięć artystycznych, które w założeniu 
mają obrazować problematykę roztrząsaną w dwóch poprzednich rozdziałach, zwłaszcza w 
odniesieniu do filozofii sztuki Stieglera w połączeniu z realizmem sprawczym. Autor przywołuje 
artystów współczesnych, takich jak Stephen Willats, Tanię Bruguerę, Céleste Boursier-Mougenot, 
Marcusa Younga, Judsona Wrighta, do których jest dorzucony analizowany przez Stieglera Joseph 
Beuys. Ich przedsięwzięcia artystyczne są opisane obszernie, a opisowi towarzyszą ilustracje 
dołączone do pracy w postaci aneksu.  
 
 
Ocena pracy 
Sformułowana przez Autora hipoteza badawcza brzmi: „Sztuka jest zdolna do wpływania na 
podejmowanie decyzji przez innych i może być upełnomocniająca albo pozbawiająca zdolności do 
indywiduacji” (s. iv). Lektura pracy pozwala stwierdzić, że Autor dostarcza zadowalających 
argumentów, które taką hipotezę uprawomocniają, przede wszystkim poprzez interpretację sztuki 
przez pryzmat Stieglerowskiego pojęcia farmakonu. Pojęcie farmakonu wydaje się osią projektu 
estetyki behawioralnej Adriana Mroza. Stojący za tym projektem zamysł bodaj najpełniej można 
dostrzec w podrozdziałach 2.7 („Jak wyrzeźbić społeczeństwo”) i 2.8 („Poprawność zachowań”), 
które uważam za kluczowe i zdecydowanie najlepiej napisane fragmenty pracy. To, co Autor 
nazywa „behawioralnymi repertuarami” (s. 95), pokazując jednocześnie farmakologiczne procesy 
ich przemysłowego kształtowania, w istocie może być traktowane jako ciekawe uzupełnienie 
projektu farmakologii i organologii Stieglera.  

Na wysoką ocenę zasługuje również analiza czynności przekształcających się w nawyki z 
wykorzystaniem Heglowskiej dialektyki pana i niewolnika, odczytanej na nowo w kontekście 
nowych technologii i relacji, w jakie z nimi, chcąc lub nie chcąc, wstępujemy. Rozważania nad 
dobrymi i złymi nawykami jako powtórzeniami, które odpowiednio umożliwiają wyjście z 
powtarzalności lub jej zautomatyzowane wzmocnienie, są przekonujące, nie tylko w świetle filozofii 
samego Stieglera i jego refleksji nad automatyzacją. Wyróżniają się one również klarownością, 
zwłaszcza na tle innych partii rozprawy. Niemniej ciekawa jest analiza pojęcia ortopraksji, które 
Autor reinterpretuje w odniesieniu do wspomnianego już orthotes i Stieglerowskich analiz ortografii. 
Bardzo sugestywnie wybrzmiewa wątek utraty części świadomości na przykładzie wykonywania 
utworu w sposób nieuświadomiony dzięki zautomatyzowanym, wyuczonym gestom ciała. Stanowi 
on dobrą ilustrację sposobu, w jaki automatyzm i autonomia współgrają ze sobą i dlatego nie mogą 
być traktowane ani jako przeciwieństwa, ani jako zjawiska równoważne. 

Praca Adriana Mroza, jak już zostało powiedziane, jest jego projektem autorskim, który jest 
również, w istotnej mierze, projektem eksperymentatorskim, a nawet, jak sam Autor daje do 
zrozumienia – „egzystencjalnym” (s. 36). W tym sensie wydaje się on bardzo bliski projektom 
filozoficznym i aktywistycznym Bernarda Stieglera. Autor biegle opanował „Stieglerowski idiom”, 
wydaje się nim urzeknięty, choć można by oczekiwać, aby przy jego przekładzie na język polski 
bardziej zadbać o jego objaśnienie i uczynienie go w komentarzu nieco mniej hermetycznym, do 
czego jeszcze powrócę. Autor sprawnie porusza się również w bardzo obszernej literaturze 
przedmiotu, choć w kilku miejscach można mieć zastrzeżenia, co do rygoru, z jakim ją czyta, do 
czego również powrócę.   

„Estetyka behawioralna” to również projekt wyraźnie transdyscyplinarny, w którym – jak pisze 
Autor – dyfrakcyjną metodę interpretacji pojęć można potraktować analogicznie do polistylizmu 
w sztuce. Możliwe dzięki takiej metodzie przemyślenie tekstów od początku jest również 
odniesione do powtórnego wykonywania utworu muzycznego od początku, aby w tym właśnie 
powtórzeniu zagrać go inaczej – wytworzyć nowość czy różnicę. Dlatego też, kładąc fundamenty 
teoretyczne pod swój projekt, Autor nie waha się sięgać po kolejne i kolejne, zestawiane ze sobą na 
zasadzie analogii, pojęcia, konteksty i dyscypliny. W założeniu Autora powstała w ten sposób 
synestezja ma zapewnić inny – dyfrakcyjny, jak można wywnioskować – wgląd w kwestię 



behawioryzmu w estetyce, a także umożliwić poprowadzenie granic między dziedzinami wiedzy „w 
bardziej inkluzyjny, kontrybucyjny, lub łączny sposób” (s. 31).  

Wszystko to na płaszczyźnie deklaratywnej wygląda imponująco i wzbudza uznanie – ale 
również oczekiwania odnośnie wykonania owego „projektu-utworu”. Jego wykonanie nie zawsze 
jednak brzmi równie dobrze. Głównym mankamentem rozprawy Adriana Mroza – który 
jednakowoż nie przekreśla wartości i przedstawionych efektów badań nad estetyką behawioralną – 
jest to, że w stosowaniu pojęć, dokonywanych wyborach metodologicznych i samej organizacji 
wywodu rozprawa nie zawsze trzyma rygor, jakiego od tego typu prac można by oczekiwać.  

Zaproponowany przez Autora mix metodologiczny jest na pierwszy rzut oka z pewnością 
efektowny, a także mocno osadzony we współczesnej debacie teoretycznej i dyskusji o technologii. 
Po lekturze pracy nie mam jednak do końca pewności, czy zaproponowany przez Autora 
„asamblaż” sprawnie działa jako spójna rama teoretyczna i podbudowa pojęciowa estetyki 
behawioralnej. W pewnym stopniu Doktorant popada w sprzeczność złożonych przez siebie 
deklaracji: z jednej strony chce bowiem „zebrać i usystematyzować pisma filozoficzne Stieglera 
dotyczące estetyki”, a z drugiej – „zawęzić  [je] do autorskiej propozycji problematyzacji zachowań” 
(s. 2). O ile to drugie zamierzenie udaje się satysfakcjonująco zrealizować w ramach Autorskiego 
projektu filozoficzno-artystycznego, o tyle realizacja tego pierwszego momentami pozostawia nieco 
do życzenia. 

W odniesieniu do próby omówienia filozofii Stieglera, eksplikacyjna wartość wywodu nie zawsze 
jest satysfakcjonująca. Można odnieść wrażenie, że Autor przyjął – moim zdaniem nie do końca 
słuszne – założenie, a mianowicie, że czytelnik zna pojęcia wprowadzone przez samego Stieglera, 
a także pojęcia pochodzące z historii filozofii lub historii idei, które Stiegler osobliwie przekształca, 
aby wykuć na ich podstawie własną myśl. Właściwie żadne ze Stieglerowskich pojęć, którymi Autor 
się posługuje, nie zostaje wyjaśnione: retencja powtórna, tendencja techniczna (u Autora 
technologiczna), system techniczny, gramatyzacja, adopcja, adaptacja. Czytelnik nie dowiaduje się 
również czym są nędza symboliczna i wojna estetyczna. W pracy brakuje syntetycznego omówienia 
tez zawartych w La misère symbolique, przynajmniej w zakresie wątków istotnych dla projektu Autora. 
Widać to choćby w rozdziale drugim, gdzie zamiast spodziewanej rekonstrukcji filozofii sztuki 
Stieglera otrzymujemy raczej zestawienie wybranych pojęć występujących w jego myśli. W 
rezultacie tytuł tego rozdziału „Filozofia Sztuki Bernarda Stieglera” (duże litery Autora) wydaje się 
nieco na wyrost. 

Oczywiście, Autor ma rację pisząc, że „Stiegler myśli o sztuce w ramach całego złożonego 
namysłu filozoficznego” (s. 91), którego głównym przedmiotem jest technika. Można by jednak 
oczekiwać, biorąc pod uwagę przedmiot wywodu, aby Autor doprecyzował różnicę między sztuką 
a techniką, nawet jeśli ta różnica pozostaje nieostra. Takie doprecyzowanie pojęciowe pozwoliłoby, 
jak sądzę, chociażby wyjaśnić, dlaczego Stiegler, mówiąc o sztuce w obecnym w bibliografii, ale 
nieomówionym w pracy artykule Ars and organological inventions in societies of hyper-control, używa 
łacińskiego słowa ars, a nie francuskiego art.  

Autor nie precyzuje również różnicy między techniką a technologią, różnicy w świetle wywodu 
istotnej. Nie jest również precyzyjnie przedstawiona koncepcja estetyki zarówno Stieglera, jak i 
Autora, który odwołuje się bardzo ogólnikowo do Rancière’a, ani nie omawiając jego ujęcia estetyki, 
ani nie precyzując, że La Misère symbolique jest również polemiką z Rancière’em. Zdarzają się wpadki, 
gdy Autor twierdzi, że termin gramatyzacja został zaadaptowany przez Stieglera od Derridy, myląc 
gramatyzację z gramatologią (s. 11) lub zdumiewające stwierdzenia, na przykład to mówiące, że 
„termodynamika jest docelowym przedsięwzięciem postulowanej infrastruktury obywatelsko-
naukowej o nazwie Internation” (s. 17).  Wszystko to powoduje, że nawet dla czytelnika 
zaznajomionego z pismami Stieglera praca w wielu miejscach może jawić się jako zbyt nieuchwytna. 
Oczywiście, nieuchwytność cechuje również niektóre prace samego Stieglera, zwłaszcza te ostatnie, 
co w pewnym stopniu usprawiedliwia Autora. Komentator zawsze do pewnego stopnia naśladuje 
komentowanego autora, a w przypadku, gdy jest nim zafascynowany – a z takim przypadkiem 
mamy tutaj do czynienia – takie naśladownictwo jest być może i nieodzowne. Nie ma w nim nic 



złego. Nie zwalnia ono jednak w moim przekonaniu komentatora z obowiązku wyjaśniania 
stosowanych przez siebie pojęć, zwłaszcza jeśli są one – jak w przypadku pojęć Stieglerowskich – 
mocno idiosynkratyczne. 

Główną siłą napędową pracy są analogie i skojarzenia, które – bez głębszego omówienia – mogą 
czasem jawić się jako zbyt powierzchowne, a czasem zaskakujące: techno-animizm jest porównany 
do epifilogenezy, organy rozrodcze obiektów technicznych są rozpatrywane w kategoriach 
organogenezy (s.15), relacja trandukcyjna u Simondona/Stieglera jest analogiczna do intra-akcji u 
Barad (s. 44), a twierdzenie o tym, że ewolucja egzosomatyczna przekształca „świadomość oraz 
związane z nią ciało i umysł” – jak pisze Autor – „znane jest również pod postacią tezy o 
rozszerzonym umyśle” (s. 65). Przykładów takich arbitralnie zestawianych ze sobą pojęć, które 
odnoszą jednakowoż do innych rzeczywistości i wywodzą się z innych kontekstów filozoficznych 
lub naukowych, jest w pracy sporo. Brak dbałości o rygor w tym zakresie widać również w nazwie 
przyjętej przez Autora metodologii, którą określa jako „speleologiczną”, nie precyzując, czym ta 
metodologia jest i dlaczego ją w ten sposób nazywa.  

Autora warsztat pracy z pojęciami wzbudza wątpliwości już na samym początku. Dla przykładu 
Autor pisze o „metafizycznej performatywności w ujęciu Karen Barad” (s. iv). Tymczasem w 
artykule „Posthumanist Performativity”, który dla wybranej przez Autora perspektywy 
interpretacyjnej wydaje się mieć kluczowe znaczenie, Barad mówi jednak o „performatywnej 
metafizyce” (2003: 811). Czy chodzi zatem wciąż o to samo pojęcie? Rozchwianie pojęciowe można 
dostrzec w konkluzji pracy, gdzie Autor stwierdza, że „zrewidowaliśmy krytykę przeciwstawiania 
behawioryzmu humanizmowi”, co dla czytelnika jest nieco zaskakujące, gdyż „humanizm” w pracy 
nie jest omawiany. Z zaskoczeniem przyjąłem również stwierdzenie, że Autor w swoich 
rozważaniach wyszedł „od pojęcia dekonstrukcji Derridy, a dokładniej mówiąc, od Stieglerowskiej 
dekonstrukcji tego Derridiańskiego pojęcia” (s. 237), gdyż wątek ten w pracy nie jest właściwie 
rozwinięty.  

Pewne zastrzeżenia wzbudza również Autora warsztat pracy z pojęciami Stieglera. Autor ma 
absolutne prawo do tego, aby z pism Stieglera – tym bardziej że, jak już powiedziałem, jest z nimi 
dobrze zaznajomiony – brać to, co mu do jego koncepcji estetyki behawioralnej pasuje. Tak też 
przecież postępuje sam Stiegler, gdy czyta Derridę, Husserla, Heideggera i wielu innych,  w jednym 
ruchu dokonując powiększenia ich tekstów i oddalając się od nich w przekonaniu, że znajduje w 
nich to, czego szuka. Zastosowana przez Autora taktyka interpretacyjna zyskałaby jednak na 
wartości, gdyby Autor koncepcje Stieglera najpierw syntetycznie wyłożył, by następnie móc je 
selektywnie wykorzystywać do własnych celów, modyfikować lub poddawać krytyce. Bez 
zachowania takiego porządku pomieszaniu ulega to, co pochodzi od samego Stieglera i to, co 
pochodzi od czytającego go Autora. 

Skutki takiego pomieszania widać choćby w sposobie, w jaki Autor definiuje organologię 
powołując się na Stieglera (s. 7). Po pierwsze, organy biologiczne u Stieglera to organy 
psychosomatyczne, a nie – a przynajmniej nie tylko – „fizjologiczne”. Po drugie, organy sztuczne, 
przynajmniej jeśli przyjmiemy perspektywę Stieglerowską, trudno określić jako „post-biologiczne”. 
Bez dodatkowego wyjaśnienia, czym owa post-biologiczność jest i jaką ten nowy termin ma pełnić 
funkcję, można domniemywać, że sugeruje ona równoważność organizmu i maszyny, którą to 
równoważność Stiegler czyni przecież przedmiotem krytyki. I wreszcie po trzecie, organizacje, jako 
trzeci składnik organologii, to organizacje społeczne. Dlatego też definiowanie mrowiska jako 
organizacji jest zaskakujące, podobnie jak zaliczanie do nich „rojów”. Kłopot sprawia również 
zrównanie ONZ, WHO czy UE z GAFAM lub… Cambridge Analytica.  

Zaproponowane przez Autora odczytanie organologii, której założenia Stiegler definiuje w 
przywoływanych przez Autora pracach, nie znajduje również potwierdzenia w artykule On the Need 
for a Hyper-Materialist Epistemology, do którego Autor w tym przypadku odsyła. Takie odczytanie jest 
wprawdzie zrozumiałe w kontekście przedstawionych zamierzeń rozprawy, niemniej jednak 
powoduje, że w ten sposób zniekształconej interpretacyjnie organologii bliżej do pewnej wersji 



cybernetyki. Tymczasem organologia jest raczej dla tej ostatniej alternatywą, w zakresie, w jakim 
analogii organizm/maszyna, umysł/komputer nie traktuje równoważnie.  

Warto w tym miejscu odnieść się do pracy ze źródłami w całej pracy. Otóż o ile ich liczba i 
obejmujący wiele dyscyplin zakres może imponować, o tyle sposób ich przytaczania momentami 
budzi wątpliwości ze względu na zbyt ogólne odniesienia. Za przykład może posłużyć zaskakujące 
odniesienie do przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu, które bez wyjaśnienia sprawia wrażenie 
przypadkowego. Równie zaskakujące i przypadkowe jest odwołanie do Meillassoux, którego 
„antykantyzm” stoi raczej w sprzeczności z długiem, jaki Stiegler zaciągnął u Kanta. Wyjaśnienia 
domagałoby się również odniesienie do psychologii poznawczej Edwarda Nęcki w kontekście prac 
Stieglera, który sprzeciwiał się teoriom umysłu (lub intelligencji) jako systemu przetwarzania 
informacji. Mowa o tym choćby w drugim tomie La Technique et le temps, a także w umieszczonej w 
bibliografii książce Prendre soin. De la jeunesse et des générations, w rozdziale pt. „La Bataille de 
l’intelligence pour la majorité”. Mam oczywiście świadomość, że sformułowany przez Autora temat 
wymaga zwrócenia się ku dorobkowi z zakresu nauk kognitywnych. Jeżeli jednak „głównym 
przedmiotem teoretycznej analizy [jest] opus magnum Stieglera pod tytułem La technique et le temps” 
(s. v), to czy nie należałoby takiego wyboru metodologicznego nieco lepiej uzasadnić? Zwłaszcza, 
że Stiegler pisze, że „tym, czego nauki o kognicji nie są w stanie wziąć pod uwagę […] jest organ” 
(2019: 401). W jaki sposób zatem perspektywę psychologii poznawczej uwzględnić w ramach 
organologii Stieglera?  

Moja ostatnia uwaga krytyczna dotyczy organizacji wywodu. Lektura pracy sprawia nie lada 
wyzwanie. Praca ma momentami chwiejną strukturę, a jej poszczególne podrozdziały, czasem zbyt 
krótkie (dla przykładu podrozdział „Interpretacja filozofii Bernarda Stieglera” ma niecałe cztery 
strony!), nie zawsze układają się w spójną kompozycję. Mówiąc krótko, ciekawy pomysł na pracę 
nie zawsze jest w niej w sposób przemyślany ustrukturyzowany. Dla przykładu podrozdział 2.6 
poświęcony technê mógłby zostać z powodzeniem zestawiony z podrozdziałem 1.3 o podobnej 
tematyce. W ten sposób Autor mógłby uniknąć niepotrzebnych powtórzeń i powracania do tych 
samych zagadnień. Odbioru pracy nie ułatwiają również nadmiernie rozbudowane przypisy, które 
wytrącają czytelnika z rytmu lektury. Raz są nieco zbędnymi dopowiedzeniami (przypis 60 o 
feministycznej interpretacji „diabolu”, z którego, de facto, nie dowiadujemy się, czym jest sam 
„diabol”, przypis 92 o przemyśle robotów seksualnych, przypis 96 o rozróżnieniu na bios i dzoe czy 
przypis 98 o Internacji). Innym razem przypisy dopowiadają naprędce coś, co powinno zostać 
porządnie sproblematyzowane w korpusie tekstu (przypisy poświęcone techne, przypis 22 
poświęcony indywiduacji, która jest kluczowym pojęciem u Stieglera). A jeszcze w innych 
przypadkach proponują wyjaśnienia, które niewiele wyjaśniają w kontekście poruszanej 
problematyki (przypis 39 dotyczący historii różnych postaci materializmu lub przypis 138 o bytach 
idealnych). Bardziej przemyślana organizacja wywodu i odchudzenie aparatu przypisów miałyby z 
pewnością dobroczynny wpływ na odbiór pracy i jej czytelność. 

Pomimo tych wszystkich uwag krytycznych moja ocena pracy pozostaje pozytywna. Autor w 
toku pełnego pasji, entuzjazmu i krytycznego zaangażowania wywodu uprawomocnił w sposób 
satysfakcjonujący sformułowaną we wstępie hipotezę, przedstawiając jednocześnie swój projekt 
estetyki behawioralnej na podstawie niepozbawionej mankamentów, ale oryginalnej, odważnej i 
samodzielnej próbie reinterpretacji prac Stieglera. Autor wykazał się ich biegłą znajomością, choć 
można żałować, że nie wykorzystał jej do tego, aby w pełniejszy i czytelniejszy sposób wyjaśnić 
występujące w nich pojęcia, a także wyraźniej rozgraniczyć pomiędzy tym, co mówi Stiegler a tym, 
co mówi Autor.  
 
 
Kwestie sporne 
W ostatniej sekcji recenzji chciałbym wskazać kilka kwestii spornych, przede wszystkim związanych 
z wyborami metodologicznymi Autora, które wzbudzają moje wątpliwości, powodują niedosyt lub 



dają pod rozwagę inne rozwiązania. Moje uwagi w tej sekcji, choć zawierają również elementy 
oceny, mają jednak bardziej na celu otworzenie dyskusji. 

(1) Nie jestem do końca przekonany, czy dokonana przez Autora próba wpisania Stieglera w 
nowy materializm, który Autor uznaje za „paradygmat”, jest najszczęśliwsza. W formie, w jakiej ta 
została przeprowadzona, próba ta pozostaje w mojej ocenie nieco arbitralna. Na najogólniejszym i 
abstrakcyjnym poziomie dyskursywnym być może się broni (na przykład wtedy, gdy Autor pisze: 
„Nowy materializm umożliwia dyfrakcyjne opracowanie, ontoelektroniki w pojęciach nie 
antropocentrycznych, a raczej z punktu widzenia materii i praktyk materialno-dyskursywnych. 
Natomiast opracowanie refleksji Stieglera z nowym materializmem umożliwia myślenia o 
negantropocentrycznej perspektywie, jako o splątanym działaniu człowieka z materią w ramach 
problemu nabycia i utraty zróżnicowanych modi wiedzy”, s. 38–39). Jednak przy głębszym wglądzie 
w problematykę materii takie zestawienie więcej zaciemnia niż wyjaśnia. Kłopot sprawia tutaj 
podbudowa naukowa teorii filozoficznych Barad i Stieglera: o ile Barad odnosi się, powołując się 
na Nielsa Bohra, do rzeczywistości kwantowej, usiłując na tej podstawie zbudować swoją etyko-
onto-epistemologię, o tyle Stieglera, powołującego się przede wszystkim na Schrödingerowskie 
wykłady o życiu, teorię ewolucji egzosomatycznej Alfreda Lotki i prace Canguilhema, interesuje 
przede wszystkim kwestia organizacji biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 
ludzkiej, a więc „techno-logicznej”. Te dwie perspektywy wydają się trudne do pogodzenia, choć 
nie twierdzę, że nie jest to możliwe. Wymagałoby to jednak  doprecyzowania, bez którego zachodzi 
ryzyko, że pojęcia pochodzące z nauk przemieniają się w zwykłe metafory. Stwierdzam zresztą, że 
teoria Barad i stosowane przez nią pojęcia są omówione w pracy dość zdawkowo, bardziej w 
odniesieniu do popularnego dyskursu wokół nowego materializmu, niż w głębszym odniesieniu do 
samych tekstów Barad, co jeszcze bardziej potęguje wrażenie arbitralności proponowanego 
zestawienia jej ze Stieglerem.  

(2) Zaskakuje mnie nieobecność w pracy Gilles’a Deleuze’a (nie licząc mniej istotnych dla 
wywodu napomknień). Tymczasem to właśnie sposób czytania Deleuze’a z jednej strony przez 
Stieglera, a z drugiej strony przez Barad mógłby uwypuklić różnice między nimi, różnice chyba 
jednak o wiele ciekawsze niż powierzchowne podobieństwa. Stieglerowska sztuka hiper-kontroli 
nawiązuje bezpośrednio, ale też krytycznie, do sztuki kontroli, o której pisał Deleuze w liście do 
krytyka filmowego Serge’a Daneya, opublikowanego w Negocjacjach. To tam pojawia się interesujące 
Autora pytanie o to, w jaki sposób wymyślić techniki, które odwróciłyby mechanizmy kontroli 
charakterystyczne dla nowych mediów i mogłyby stworzyć nowe sposoby życia.  

(3) Mam spore wątpliwości, co do zaproponowanego przez Autora przekładu kluczowego dla 
Stieglera pojęcia: défaut. Nie jest to raczej domyślność, jak angielskie default, zwłaszcza w języku 
programowania. Stieglerowi chodzi o wybrakowanie, defekt, ewentualnie przywarę. Nie neguję, że 
istnieje jakieś podobieństwo znaczeniowe między tymi wyborami tłumaczeniowymi. Co więcej, gdy 
czytam to oto zdanie: „Nagradzanie i karanie są środkami służącymi do nadania kształtu i 
utrzymania czynności, które przekształcą się w nawyki, a następnie utorują drogę dla domyślnych 
wzorców zachowań w przyszłości” (s. 95), skłaniam się ku przekonaniu, że Autorowi udało się w 
procesie przekładu odkryć nową warstwę Stieglerowskiego défaut. Ale i tutaj należałoby zadbać o 
rozróżnienie tego, co pochodzi od Stieglera i jego reinterpretacji mitu o błędzie Epimeteusza i tego, 
co jest wkładem Autora, zwłaszcza że ten wybór wydaje mi się kluczowy dla kierunku, w jakim 
podąża analiza. Kłopotliwa jest również sugestia, że Stieglerowskie wybrakowanie można 
„pomyślnie” przeanalizować w kategoriach grzechu”, a więc „upadku” (s. 116). Stiegler usiłuje w 
pierwszym tomie Techniki i czasu powiedzieć raczej coś odwrotnego, między innymi poprzez 
reinterpretację Rousseau.  

4) Usiłując rozciągnąć Stieglerowską myśl na problematykę zachowań, Autor ma z pewnością 
rację sugerując, że Stiegler, jako myśliciel, którego interesuje przede wszystkim relacja między 
umysłem/duchem, psyche a techniką, nie porusza w sposób pogłębiony relacji między techniką a 
zachowaniem. Pojawia się tutaj jednak w pracy pewna luka metodologiczna w odniesieniu do tego, 
co Autor nazywa „metodologią zachowań”. Autor deklaruje bowiem we wstępie (s. ii), że rozprawa 



jest kontynuację refleksji zapoczątkowanej przez Merleau-Ponty’ego w La structure du comportement. 
Nie wiadomo jednak, w jakim zakresie, gdyż Autor tego w wywodzie nie precyzuje. Tak czy inaczej 
trop ten wydaje się niezwykle interesujący. Stiegler, według mojej najlepszej wiedzy, nigdy do 
Merleau-Ponty’ego się nie odwołuje, podobnie jak nigdy nie podejmuje problematyki związanej z 
rozumianym na sposób fenomenologiczny ciałem, choć fenomenologia pozostaje dla niego jedną 
z kluczowych inspiracji. Aby jednak taki trop podjąć, do czego Autora zachęcam, należałoby być 
może spróbować wpisać Stieglera bardziej we współczesną filozofię francuską (Bergson, Merleau-
Ponty, Canguilhem, Simondon) a mniej w nowy materializm. Taka inskrypcja byłaby mniej 
arbitralna i chyba jednak o wiele bardziej obiecująca w odniesieniu do filozoficznego ujęcia 
zachowania na przecięciu ciała/organizmu/maszyny. 
 
Podsumowanie 
Zgłoszone przeze mnie uwagi krytyczne pod adresem recenzowanej rozprawy nie powinny 
przesłaniać wyeksponowanych w jej ocenie walorów. Stwierdzam, że rozprawa spełnia warunki 
określone w ustawie o stopniach naukowych i stawiam wniosek o dopuszczenie Pana Adriana 
Mroza do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  
 

   
 

  


