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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Adriana Mroza pt. Estetyka 

behawioralna. Sztuka sterowania myśli, regulowania zachowania i 

konstytuowania sprawczości w filozofii Bernarda Stieglera 

 

Obszerna, licząca 301 stron rozprawa doktorska mgr Adriana Mroza 

realizuje imponujące zamierzenie badawcze. Jest ono godne uznania nawet 

jako tylko rekonstrukcja i prezentacja estetycznych poglądów Bernarda 

Stieglera. Koncepcja tego myśliciela jest jedną z ciekawszych współczesnych 

propozycji filozoficznych nie tylko pod względem nowej funkcjonalizacji sztuki i 

zagadnień estetycznych, ale i w szerszym – motywującym ową funkcjonalizację 

– aspekcie oryginalnego ujęcia zadań filozofii i jej pojęć. Novum ujęcia Stieglera 

to przede wszystkim konceptualizacja zadań filozofii wobec wyzwań postępu 

technologiczno-medializacyjnego dwudziestego i dwudziestego pierwszego 

wieku.  Francuski filozof akcentował ważność tematyki estetycznej dla owych 

zadań i poświęcił jej sporo miejsca w swej filozoficznej twórczości, ale nie 

zaprezentował ich w całościowej, spójnej postaci.  

Zebranie tych poglądów w całość, zaproponowanie dla niej własnego 

klucza interpretacyjnego (tytułowej estetyki behawioralnej) jest istotnym 

wkładem badawczym rozprawy Adriana Mroza do badań nad dorobkiem 

Stieglera. Wartość tego wkładu jest jeszcze większa na gruncie polskiej 

literatury problemu, gdzie odgrywa pionierską rolę: O Stieglerze, znanym u nas 

na podstawie kilku tłumaczeń jego filozoficznie nienajważniejszych książek 

(może poza Wstrząsami. Głupotą i wiedzą w XX wieku) oraz przetłumaczonej na 

polski rozdziału książki Iana Jamesa Nowa filozofia francuska, prawie się nie 

pisało, zwłaszcza jeśli chodzi o jego poglądy estetyczne. 
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Zamierzenie autora rozprawy jest jednak jeszcze bardziej ambitne i 

wykracza poza rekonstrukcję myśli Stieglera: Jest ona dla niego bazą 

filozoficzną, metodologiczną i punktem odniesienia dla własnej, rysowanej w 

rozprawie, wizji aktualnego i pożądanego stanu estetyki behawioralnej. Takie 

nastawienie badawcze zapewnia rozprawie wewnętrzną dynamikę, nadaje 

celowość jej strukturze. Przede wszystkim decyduje o jej autorskim 

charakterze.  

Rozprawa składa się ze wstępu, trzech podzielonych na podrozdziały 

rozdziałów, zakończenia (w funkcji czwartego rozdziału), starannie 

przygotowanych ilustracji i bogatej bibliografii. We wstępie autor zarysowuje 

zakres tematyczny pracy oraz jej cel jako nie tylko uporządkowaną prezentację 

wątków estetycznych występujących w twórczości francuskiego filozofa, ale też 

podkreśla pionierski charakter własnego przedsięwzięcia jako „nowego, 

filozoficznego rozumienia zachowań w zakresie sztuki”; eksponuje swoje 

preferencje i inspiracje badawcze, wśród których szczególnie eksponuje 

materializm sprawczy Karen Barad oraz wybrane filozoficzne i  naukowe teorie 

zachowań. Zapowiada też zakres egzemplifikacji praktyk artystycznych, które 

poddaje analizom w ostatnim rozdziale pracy. Pod powyższymi względami 

wstęp spełnia swoje zadania. Jest jednak krótki, brakuje mi w nim wyjściowego, 

problemowego zarysowania ogólnych założeń filozoficznych podnoszonej 

tematyki. Wątki te pojawią się co prawda w pierwszym rozdziale, ale powinny 

być zarysowane już we wstępie, który sprowadza się do zapowiedzi 

tematyczno-materiałowych, bibliograficznych oraz wybiórczych precyzacji 

pojęciowych dokonywanych głównie w starannych, obszernych przypisach. 

Pierwszy rozdział rozprawy częściowo przejmuje ową brakującą część 

zadań wstępu i szerzej przygotowuje do podjęcia wątków będących jej 

zasadniczym przedmiotem, porządkuje i prezentuje myśl Stieglera w 

określonym, autorskim zakresie i nastawieniu. Uzasadnia wybór wątków, które 

w dalszych partiach rozprawy posłużą autorskiej problematyzacji zachowań. 

Filozoficznych przesłanek swej propozycji estetyki behawioralnej autor szuka w 

pracach Stieglera, głównie w La technique et temps. Ważne są dla niego, 

obecne w tych pracach wybrane tematy: m.in. ujęcie techniki jako farmakonu), 

performatywne aspekty materialistycznie ujętego problemu sprawczości 

(zwłaszcza w zakresie estetyki); zjawiska „wojny estetycznej” czy „nędzy 
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symbolicznej” cechującej współczesną kulturę. Wybór ten jest dobrze 

umotywowany i osadzony w kompetentnie dobranej literaturze przedmiotu. 

Warto zwrócić uwagę na dbałość o właściwą kolejność w budowaniu wywodu 

rozprawy: autor dokonuje rekonstrukcji owych wybranych wątków myśli 

Stieglerowskiej dopiero po osadzeniu ich w istniejących teoriach zachowań, w 

myśli behawioralnej, pewnych koncepcjach nowego materializmu oraz 

odniesieniu ich do niektórych koncepcji estetycznych. Te fragmenty rozprawy 

imponują wielością odniesień; świadczą o wykonaniu przez mgr Adriana Mroza 

ogromnej pracy badawczej. Przegląd owych trafnie dobranych ujęć 

teoretycznych pozwala autorowi na wydobycie znaczenia kategorii, które będą 

funkcjonowały w dalszych partiach rozprawy, takich jak: zachowanie, 

farmakon/farmakologia, retencja powtórna, obiekt behawioralny, Antropocen i 

Entropocen, antropia i negentropia. 

Dostrzegam jednak pewien kłopot związany z lekturą rozprawy, opór jaki 

stawia ona jej czytelnikowi. Zapowiada go już metoda, jaką autor przyjął w 

pierwszym rozdziale. Trudno jest mianowicie oddzielić projektująco-autorski 

tryb dyskursu od tego, co jest zawartością referowanych i przywoływanych 

poglądów oraz rekonstrukcji estetyki Stieglera. Te trzy płaszczyzny splatają się 

ze sobą niemal „dyfrakcyjnie” (jeśli użyć bliskiej autorowi terminologii Karen 

Barad). Autorska oś tego splotu wymaga niemałej czytelniczej uważności; 

wyłania się ona głównie z rozłożenia akcentów. Ważne dla autora jest 

odniesienie koncepcji Stieglera do impulsów teoretycznych płynących dla 

rozprawy ze strony nowego materializmu (głównie wspomnianej tu Karen 

Barad); I w jednym i w drugim ujęciu autor podkreśla znaczenie dyskusji z 

reprezentacjonizmem – z uprzywilejowaniem episteme nad techne; osadza 

„retencje powtórne” Stieglera w koncepcji performatywnych, materialnych 

praktyk Karen Barad, co pozwala mu usytuować zarówno własne, jak i 

Stieglerowskie stanowisko w opozycji wobec „transcendentalnej i 

humanistycznej (dualistycznej) tradycji” oraz wobec konstruktywistycznych 

teorii kulturowych. Podkreśla zasługi nowego materializmu w zakresie 

przełamywania przekonań o pasywności materii, w konstruowaniu nowej, 

materialistycznej koncepcji fenomenu jako „aktywnego, materialnego 

tworzywa czynności”. Z punktu widzenia założeń rozprawy ważna jest również 

postulowana przez nowy materializm metoda dyfrakcyjna: jest ona mianowicie 
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dla autora uzasadnieniem, aby czytając dyfrakcyjnie „jedno przez drugie”, 

„przemyśleć behawioryzm w estetyce” (s.31). 

Silnie akcentowany w rozprawie wątek sprawczości materii, ustawia 

propozycję autora w kontrze wobec perspektywy antropocentrycznej i 

przesuwa punkt ciężkości jego zainteresowań ku Stieglerowskiej kategorii 

techniki i przysługującej jej „farmakologicznej” ambiwalencji. Autor zaznacza w 

jednym z podrozdziałów na s. 33 -34 polemiczny charakter Stieglerowskiej 

koncepcji techniki wobec potraktowania techniki przez Heideggera. Zastanawia 

skrótowość tego odniesienia; sprawia ona wrażenie, jakby autor rozprawy 

powstrzymywał się lub obawiał wyprowadzenia swojej interpretacji Stieglera na 

szersze filozoficzne wody i zdania sprawy z przysługującego jej filozoficznego 

rozmachu: wszak Stiegler pozostaje w mniej lub bardziej polemicznym, 

zasadniczym filozoficznie dialogu nie tylko z Heideggerem, ale i z takimi 

filozofami, jak Hegel, Foucault, Derrida, Lyotard, Simondon in. W rozprawie 

znajdujemy z tej listy wyraźniejsze odniesienia do Derridy i Simondona.  

Wracając do kwestii techniki u Heideggera: Autor rozprawy przypisuje 

Stieglerowi zarzut w stosunku do Heideggera, iż nietrafnie ujmuje on 

nowoczesną technikę, że w swej interpretacji techniki nie odnosi się on do 

mitów o Prometeuszu i Epimeteuszu. (Nawiasem – to niezbyt dokładna 

konstatacja, gdyż Stiegler zarzuca Heideggerowi jedynie nieobecność figury 

Epimeteusza; do figury Prometeusza w Heideggerowskiej koncepcji techniki jak 

najbardziej się odnosi, np. komentując we Wstrząsach cytowany przez siebie 

fragment Samoutwierdzenia się niemieckiego uniwersytetu Heideggera, gdzie 

niemiecki filozof pisze o prometejskiej misji techniki.) Słowem – autor 

podkreśla w rozprawie – za Stieglerem – jednostronność Heideggerowskiej wizji 

techniki. Przywołuje krytykę Heideggera z La technique et temps, gdzie Stiegler 

sugeruje, że Heidegger myśli o „narzędziach tylko jako użytecznych i tym 

samym umyka mu ‘instrumentalna epokowość’ ”. Ta dokonywana przez 

Stieglera krytyka jest w oczywisty sposób tendencyjna. Szkoda, ze autor 

rozprawy nie zdystansował się wobec niej, że niewystarczająco postawił 

problem niejednoznaczności stanowiska Heideggera względem techniki. 

Problem ten ma wszakże kapitalne znaczenie i jest znany w literaturze 

filozoficznej. We Wprowadzeniu do metafizyki, w Co to jest technika? 

Heidegger myśli o technice w trybie spełnienia i skończenia metafizyki jako o 
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„końcowym przesłaniu bycia”, „angażującym człowieka w jego istocie”. Techne 

– kulminująca w sztuce – jest poiein „zarezerwowaną dla człowieka”, nie jest 

mimetyczna, imitująca. W swej antymimetyczności i „poietycznej” sprawczości 

Heideggerowska koncepcja techne byłaby krokiem ku pożądanej przez Stieglera 

zmianie perspektywy. Odkrywa ona w technice – podobną jak u Stieglera – 

ambiwalencję, gdy Heidegger zakłada w duchu „farmakologicznym”, że tam, 

gdzie jest niebezpieczeństwo, jest również ratunek, a owego wybawienia 

oczekuje on od techniki i odrodzenia systemu symbolicznego. Analogia dotyczy 

również tego ostatniego aspektu i przebiega między nadzieją Heideggera na 

odrodzenie się poietycznej mocy języka, który popadł w instrumentalizację a 

nadzieją Stieglera na odrodzenie się symbolicznych potencjałów wbrew 

przejawom dzisiejszej „nędzy symbolicznej”. 

Powyższe zbieżności, ale też głównie rozbieżności między 

Heideggerowskim i Stieglerowskim ujęciem epokowo-historycznej misji techniki 

wymagają, co prawda krytycznej uwagi, gdy chodzi o aspekt narodowo-

socjalistycznego uwikłania Heideggerowskiej koncepcji, ale powinny skłonić 

autora do większego zniuansowania problemu. Stosunek Stieglera do 

Heideggera został moim zdaniem potraktowany zbyt skrótowo i bezkrytycznie 

wobec ujęcia Stieglerowskiego.  

Skrótowości sprzyja być może przyjęta w pracy wspominana już przez 

mnie metoda nakładania na siebie wielu perspektyw równocześnie i 

ukierunkowania wektorów owego pola zderzania się perspektyw na realizację 

autorskiego projektu. Metoda ta jest z pewnością finezyjna i owocna, ale ma 

pewną cenę. Jest nią selektywność wyboru wątków i ujmowanie w nawias lub 

nieprzyjmowanie tych możliwości interpretacyjnych, które wymykają się 

narzuconej siatce. Cenę taką płacą zresztą prace wielu innych, również znanych 

i uznanych teoretyków. Aby być dobrze zrozumianą podkreślę, że nie stawiam 

w tym miejscu autorowi żadnego metodologicznego zarzutu. Wspomniana 

metoda wysoko stawia autorowi poprzeczkę, świadczy o ambitnym charakterze 

jego rozprawy. Mimo swej ceny ma ona zdecydowaną wyższość nad często 

jeszcze praktykowanym w rozprawach doktorskich trybem rekonstrukcji 

tytułowych koncepcji, nawet jeśli hołdują one idei wiernego i pełnego ich 

odtworzenia. 
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Przede wszystkim jest to ujęcie problemowe, wybiórczo, ale rzetelnie 

korzystające z przywoływanych rozwiązań i impulsów metodologicznych, wśród 

których ważna jest – jak deklaruje autor – Stieglerowska metoda genealogii 

estetyki. Pozwala mu ona na osadzenie zredefiniowanej problematyki 

estetycznej w szerszym polu widzenia. W polu rozpoznania 

„farmakologicznych” skutków późnokapitalistycznego rozwoju techniki i 

medializacji, w problematyce takich jego zjawisk, jak „proletaryzacja”, 

(de)indywiduacja, nędza symboliczna etc. Dobrze, że w rozprawie znalazło się 

miejsce (zdawkowe wprawdzie) na osadzenie ich – za Stieglerem - w kontekście 

posthumanistycznej krytyki dokonywanej z etycznych pozycji. Owe odniesienia i 

konteksty problemowe uruchamiane są w drugim rozdziale pracy pt. Filozofia 

sztuki Bernarda Stieglera, dla której istotną płaszczyzną odniesienia są 

starannie zaprezentowane i dobrze udokumentowane literaturowo 

behawioralne teorie zachowań i performatyka. Wywód prowadzi 

konsekwentnie ku trzeciemu rozdziałowi (Genealogia i organologia estetyki 

behawioralnej), w którym istotną płaszczyzną odniesienia autor czyni 

behawioralne teorie zachowań i performatykę.  Rozdział ten „wieńczy dzieło” 

wyłożeniem własnej propozycji rozumienia estetyki behawioralnej oraz 

analizami wybranych przykładów praktyk artystycznych z tego zakresu:  

Stephena Willatsa, Tani Bruegery, Celeste`a Boursier-Mougenota, Judsona 

Wrighta, Marcusa Younga i Josepha Beuysa. 

Rozdziały te są wynikiem rzetelnej i kompetentnej pracy badawczej. 

Odnoszą się nie tylko do wybranych prac Stieglera, które zostały wnikliwie 

przestudiowane, ale i do obszernej, głównie francuskojęzycznej literatury 

krytycznej poświęconej tym pracom, dotyczącej współczesnej technologii oraz 

teorii zachowań: badań teoretyczno-naukowych, behawiorystycznych,  jak 

również – wybranych filozoficznych, socjologicznych i estetycznych ujęć tego 

problemu. Ilość i wnikliwość tych odwołań budzi szacunek.  Bardzo pozytywnie 

postrzegam również jasność wywodów rekonstrukcyjnych autora, szczególnie 

w zakresie referowania Stieglerowskiej koncepcji techniki i centralnego dla tej 

koncepcji powiązania problematyki techniki z problematyką czasu. W tych 

fragmentach rozprawy autor - nabiera większego dystansu krytycznego wobec 

referowanych koncepcji głównego bohatera prowadzonej przez siebie narracji 

(por. s. 80); formułuje własną wizję estetyki, która ma charakter autorski, choć 

wyrasta z odczytania wybranych ujęć Stieglera i istniejących teorii zachowań. 
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Owa wizja – podkreślę to jeszcze raz - jest autorskim, wartościowym wkładem 

badawczym Adriana Mroza do estetyki behawioralnej. 

Autor proponuje zatem transhumanistyczną wizję estetyki opartej na 

koncepcji działań, które zachowują swój aspekt „ludzki” (choć już nie w 

znaczeniu intencjonalnie działającego podmiotu), a zarazem są otwarte na 

sprawczość techniki. Przypisuje owej projektowanej estetyce poietyczno-

sprawcze, negentropijne moce: zdolność „rzeźbienia społeczeństwa” w polu 

„wojny estetycznej” z dezindywiduacją, „nędzą estetyczną”, duchową 

proletaryzacją. Takie sprawcze moce i możliwości dostrzega on w - 

analizowanych przez siebie w ostatnim rozdziale - praktykach artystycznych. Te 

bardzo dobrze przeprowadzone, ciekawe analizy zostały integralnie zszyte z 

całością wywodu. Nie pełnią funkcji „dorzuconych” do niego ilustracji, jak się to  

często  zdarza w pracach z zakresu estetyki filozoficznej, ale wieńczącym 

wywód sposobem jego prowadzenia. Behawioralne ramy, jakie autor narzucił 

rozprawie pozwoliły mu, rzecz jasna, na uruchomienie tylko wybranych 

możliwości interpretacyjnych, na które mogłyby się otworzyć wybrane przez 

niego przykłady artystycznych praktyk. Toteż bywa, że autor – zgodnie z 

kierunkiem swej marszruty – podąża wbrew utartym tropom interpretacyjnym, 

jak to jest np. w przypadku sztuki Beuysa, często otwieranej z 

antropocentrycznego klucza biograficzno-egzystencjalnego; autor proponuje 

inne – nieantropocentryczne, posthumanistyczne spojrzenie na tę twórczość, 

co wydaje mi się zabiegiem wartościowym badawczo. 

Z punktu widzenia problematyki prezentowanej w poprzednich 

rozdziałach rozprawy, trzeci rozdział ma charakter autodemonstratywny. 

Analizy tu przeprowadzane mogą być uznane za pewien sposób uprawiania 

estetyki, a nawet miejscami szerzej – za pewien sposób filozofowania. Pokazują 

zakres przekształceń, jakim ulega estetyka wyrastająca z pola inspiracji filozofią 

Stieglera, jak również z wyzwań behawioralnych czy nowo-materialistycznych. 

Dość oczywistą przesłanką zamysłu rozprawy jest formuła estetyki 

zaangażowanej. W przypadku patronującego rozprawie Stieglera oznacza to 

również założenie zaangażowanej filozofii, której projekt ukazuje on w swych 

publikacjach w polu starć z wieloma filozofami: nie tylko ze wspomnianym już 

tutaj Heideggerem, ale i współczesną fenomenologią, antropologią, 

dekonstrukcją i in. Ten aspekt propozycji francuskiego filozofa być może dałoby 
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się lepiej w rozprawie wyeksponować. Nie chodzi tu rzecz jasna o przerastające 

temat rozprawy całościowe usytuowanie propozycji Stieglera w polu 

współczesnej filozofii, ale pewnych, istotnych dla rysowanego projektu 

odniesień mi brakuje. Pozwoliłyby one być może autorowi na możliwość 

odparcia niektórych, stawianych Stieglerowi zarzutów i ustosunkowania się do -

wytykanych mu – trudności. Aby nie być gołosłowną, przywołam choćby  

Rancière`owski zarzut elitaryzmu formułowany wobec zaangażowanej 

filozofii/estetyki Stieglera oraz zarzut uprzywilejowania przez niego pozycji 

filozofa techniki. Czym jest – w przypadku filozofa, estetyka czy artysty 

zaangażowanego - przypisywana mu sprawczość? Czy jest wciąż sprawczością 

podmiotu? Jeśli tak, to jak rozumianego? 

Kluczowe wydaje się tu, dokonane w obrębie propozycji Stieglerowskiej, 

przesunięcie (w stosunku do Husserla, Heideggera czy Derridy) znaczeń 

filozoficznych pojęć. Wśród nich godne uwzględnienia byłoby pojęcie podmiotu 

(zwłaszcza podmiotu ludzkiego). Pytanie, jak Stiegler rozumie podmiot i jego 

usytuowanie w kontekście „dezorientacji” człowieka technicznego 

współczesnej epoki, jest ważne dla zamysłu rozprawy. Autor próbuje godzić ze 

sobą dwa komplementarne, ale jednak różne ujęcia tej kwestii – Stieglera i 

Barad. Akcentuje Stieglerowskie odejście od antropocentryzmu, podzielane z 

Barad przekonanie o sprawczym, performatywnym charakterze materialno-

dyskursywnych fenomenów, a zarazem przyjmuje Stieglerowską optykę 

optymalizacji warunków procesów indywiduacji jako panaceum na zjawiska 

kryzysu tejże indywiduacji w społeczeństwach hiperindustrialnych.  

To, co wygląda na sprzeczność lub przynajmniej na niespójność, znajduje 

rozstrzygnięcie już u samej Barad i może warto byłoby ten moment 

materializmu sprawczego Barad lepiej wydobyć w rozprawie. W ujęciu filozofki 

aktywność nie jest bowiem atrybutem autonomicznego podmiotu ludzkiego 

jako coś, co mu z góry przysługuje. Jeśli mowa o podmiocie, to tylko jako 

składniku i zarazem wytworze materialnych, procesów intra-aktywnych – jest 

on ich wytworzonym czynnikiem sprawczym, od-powiedzialnym (zarówno w 

sensie etycznym, jak i w sensie wrażliwości na przekaz zewnętrzny); bycie 

podmiotem nie oznacza więc ani władzy, ani panowania, ani elitarnego 

uprzywilejowania. Oznacza umiejętność określenia własnego miejsca w 

dynamice intra-aktywności, która w każdorazowym, performatywnym ruchu 
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fenomenalizacji wyłania relację podmiot-przedmiot wraz z jej nowym 

otoczeniem. Nieantropocentryczny posthumanizm projektu rozprawy, 

przyjmowany przez autora za Stieglerem znalazłby – poprzez mocniejsze 

podkreślenie tego wątku koncepcji Barad – dobrą obronę przed zarzutami typu 

Rancière`a. 

Stiegler poświęca sporo miejsca w swych pracach dyskusji z Lyotardem, 

którego krytykę aktualnego stanu wiedzy z Kondycji ponowoczesnej częściowo 

podziela. Odwołuje się tez pozytywnie do jego L`inhumain, do zawartego tam 

opisu „technologosu”, który pojawia się wraz z cyfryzacją, gdzie świadkowie 

poróżnienia są bezradni, mogą tylko stawić opór, zaś „technicy” błąkają się w 

bezcelowej sprawczości.  Dystansuje się jednak na wielu stronach Wstrząsów. 

Głupoty i wiedzy w XXI wieku wobec tego filozofa pytając, „czy ów 

technologiczno-performatywny farmakon jest wyłącznie toksyczny?” (s. 244) i 

zakładając, że nie tylko można, ale i trzeba „pomyśleć na nowo technologie 

odpowiedzialności, a także odpowiedzialność technologii” (tamże). Lyotard jest 

ważnym dla Stieglera punktem „filozoficznego odbicia”. Zupełnie nieobecnym 

w recenzowanej rozprawie - nie ma tego nazwiska nawet w bibliografii. Szkoda, 

zwłaszcza, że byłby dla niej wdzięcznym tematem, pozwalającym na 

dostrzeżenie w wywodach Stieglera istotnej luki: Ogranicza on mianowicie 

swoją recepcję Lyotarda do kilku jego filozoficznych prac, nie docenia zaś tej 

ścieżki jego analiz sztuki (w tym – sztuki współczesnej), która byłaby zgodna z 

jego własnymi intencjami, bowiem Lyotard dokonuje w nich analizy 

artystycznych środków zaradczych na postkapitalistyczną deindywiduację i 

proletaryzację (w znaczeniu wywłaszczenia ze sprawczości).  

Reasumując: Powyższe uwagi zawierające sugestie dokonania pewnych 

uzupełnień w ramach recenzowanej rozprawy nie zmieniają w niczym mojej 

pozytywnej oceny całej pracy. Świadczą w dużej mierze o tym, że jej 

tematyczne bogactwo i filozoficzne znaczenie podnoszonych problemów 

rozbudzają „apetyt” czytelnika na kolejne poszerzenia oraz pobudzają do 

dyskusji. Drobne, dostrzeżone przez mnie wady, mają drugorzędny charakter w 

stosunku do wartości całej rozprawy. Mocno jeszcze raz podkreślę, że pod 

względem merytorycznym rozprawa Adriana Mroza wyrasta ponad przeciętny 

poziom znanych mi rozpraw doktorskich. Jest pracą pionierską, ma charakter 

samodzielnego projektu, jest wartościowa poznawczo. Wprowadza do polskich 
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badań to, co w nich nieobecne (jeśli chodzi o estetykę Stieglera) bądź wzbogaca 

(jeśli chodzi o estetykę behawioralną) nie dość opracowany dotąd obszar 

teoretyczny.  

Warsztatowo, pod względem edytorskim jest poprawna, choć trafiają się 

zdania, które powinny trafić pod ołówek korektora; niezwykle staranne, 

obszerne przypisy świadczą o dużej ilości przeprowadzonych badań 

materiałowych i dobrym opanowaniu warsztatu, zaś bibliografia jest 

imponująco bogata. 

 

W konkluzji stwierdzam, ze rozprawa doktorska mgra Adriana Mroza pt. 

Estetyka behawioralna. Sztuka sterowania myśli, regulowania zachowania i 

konstytuowania sprawczości w filozofii Bernarda Stieglera spełnia warunki 

bardzo dobrej podstawy do wystąpienia o nadanie jej autorowi stopnia doktora 

nauk humanistycznych. 

 

    

 


