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PROTOKÓŁ 

 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 

z dnia 30 marca 2021 r. 

 

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia (dalej: RNDF), prof. dr hab. 

Katarzyna Paprzycka-Hausman, otworzyła zdalne posiedzenie RNDF realizowane za 

pośrednictwem komunikatora ZOOM. Poinformowała zgromadzonych, że – zgodnie z 

Zarządzeniem Rektora nr 94 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie Zasad prowadzenia posiedzeń 

organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów z 

wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej – posiedzenie będzie nagrywane na 

potrzeby sporządzenia protokołu. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że zmiana 

komunikatora, za pomocą którego realizowane będą posiedzenia Rady, odbywa się za zgodą 

Inspektora Ochrony Danych. Nikt z członków Rady nie zgłosił problemów związanych z tą 

zmianą. Prof. Paprzycka-Hausman powitała zaproszonych gości: recenzentów i pozostałych 

członków komisji habilitacyjnej powołanych w postępowaniu habilitacyjnym dr. Aleksandra 

Zbrzeznego. Następnie przewodnicząca sprawdziła obecność, identyfikując uczestników 

posiedzenia, oraz ogłosiła, że spełniony jest wymóg kworum.  

1. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodnicząca poinformowała, że do przesłanego we wtorek 23 marca projektu obrad 

proponowane są następujące zmiany:  

1) dodanie punktu dotyczącego uchwały Rady w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela Rady do komisji konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia konkursu 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w 

Zakładzie Logiki na Wydziale Filozofii; 

2) zmianę punktu dotyczącego uchwały w sprawie poparcia „Sprzeciwu wobec trybu 

wprowadzania zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów konferencyjnych” Komitetu Nauk Filozoficznych PAN na dyskusję w 

tej sprawie; 

3) zmianę osoby referującej punkt dotyczący nadania stopnia doktora habilitowanego: 

punkt ten będzie referowany przez sekretarza komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. 

Janusza Dobieszewskiego; 
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4) usunięcie punktu dotyczącego głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 9 

marca 2021 r.;  

5) przesunięcie punktu „Informacje przewodniczącej RNDF” przed punkt „Wolne 

wnioski i sprawy różne”.  

Następnie przewodnicząca zwróciła się z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag 

lub wniosków do porządku obrad. O głos poprosił prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz, który 

przyznał, że jego zdaniem przesunięcie informacji przewodniczącej Rady na koniec obrad jest 

zmianą niekorzystną.  

Prof. Paprzycka-Hausman wyjaśniła, że jest to zmiana dokonana jedynie w trakcie 

obecnego posiedzenia, a podyktowana jest zobowiązaniami członków komisji habilitacyjnej, 

którzy muszą wcześniej opuścić posiedzenie.  

Głos zabrał dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz., w sprawie proceduralnej, nie związanej z 

porządkiem obrad, ale związanej z przedstawioną członkom Rady instrukcją dotyczącą 

zgłaszania uwag do uchwalanych dokumentów.  

Przewodnicząca poprosiła, by ze względu na ograniczenia czasowe zaproszonych gości 

tę sprawę omówić przed punktem dotyczącym uchwały Rady w sprawie odwołania dr 

Szyjkowskiej-Piotrowskiej. Zaznaczyła, że kwestia proceduralna nie dotyczy sprawy habilitacji 

dr Zbrzeznego, może co najwyżej dotyczyć sprawy odwołania dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej. 

Prof. Bigaj przystał na propozycję przewodniczącej.  

Wobec braku dalszych uwag przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem 

zaproponowanego porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

26 24 24 0 0 

  

Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli następujący porządek obrad: 

 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 1 grudnia 2020 r.  

3. Uchwała RNDF w sprawie nadania dr. Aleksandrowi Zbrzeznemu stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia (referuje dr hab. 

Michał Herer).  
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4. Uchwała RNDF w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Anny 

Szyjkowskiej-Piotrowskiej od uchwały nr 48 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z 

dnia 8 września 2020 r. odmawiającej nadania dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

filozofia.  

5. Rekomendacja dr. Michała Siermińskiego do nagrody Prezesa Rady 

Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską, na podstawie której został nadany 

stopień doktora w 2020 r. w dyscyplinie filozofia.  

6. Rekomendacja dr. hab. Piotra Schollenbergera do nagrody Prezesa Rady 

Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego w 2020 r. w dyscyplinie filozofia.  

7. Rekomendacja dr. hab. Mateusza Salwy i dr. hab. Marcina Poręby na 

członków Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz dr. hab. Tomasza 

Bigaja, prof. ucz. na członka Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.  

8. Uchwała RNDF w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji 

konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie 

pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii.  

9. Uchwała RNDF w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji 

konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie 

pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii.  

10. Dyskusja RNDF w sprawie poparcia „Sprzeciwu wobec trybu 

wprowadzania zmian w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów 

konferencyjnych” Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.  

11. Informacje przewodniczącej RNDF.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski.  

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia RNDF z dnia 1 grudnia 2020 r. 

Ze względu na błąd przewodniczącej, za który przeprosiła Radę, punkt 2 był 

procedowany po punkcie 10 a przed punktem 11 porządku obrad.  

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że projekt protokołu udostępniony został 

w tygodniu poprzedzającym posiedzenie Rady. Projekt został rozesłany zarówno członkom 

Rady obecnej kadencji jak i członkom Rady poprzedniej kadencji. Drobne poprawki do 
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protokołu zostały zgłoszone przez dr Katarzynę Kuś i zostały wprowadzone do ostatecznej 

wersji projektu protokołu udostępnionej członkom Rady.  

Wobec braku uwag przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

26 19 18 0 1 

Rada zaakceptowała protokół z posiedzenia z dnia 1 grudnia 2020 r. 

3. Uchwała RNDF w sprawie nadania dr. Aleksandrowi Zbrzeznemu stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia 

Przewodnicząca zwróciła się do prof. dr. hab. Janusza Dobieszewskiego, sekretarza 

komisji habilitacyjnej, z prośbą o przedstawienie prac i uchwały komisji habilitacyjnej.  

Na wstępie prof. Dobieszewski przedstawił główne osiągnięcie habilitacyjne dr. 

Aleksandra Zbrzeznego, odczytując stosowny fragment uzasadnienia uchwały komisji 

habilitacyjnej:  

„Jako główne dokonanie habilitacyjne dr Aleksander Zbrzezny przedstawił 

książkę pod tytułem Lotna nowoczesność. Kultura materialna, kultura wirtualna, 

transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm (Universitas, Kraków 2019). Głównym 

celem rozprawy było w intencji habilitanta przedstawienie teorii nowoczesności z 

perspektywy filozofii społecznej, przy czym nowoczesność rozumiana jest tu szeroko – 

jako sposób funkcjonowania społeczeństwa i kultury, którego to sposobu 

funkcjonowania zasadą jest zmiana. Jednocześnie habilitant podchodzi z rezerwą do 

pojęcia ponowoczesności i innych towarzyszących mu elementów podejścia 

teoretycznego; twierdzi, że nowoczesność bynajmniej nie przeminęła, a jedynie – jak to 

ujmuje – zmieniła swój „stan skupienia”. W realizacji swojego zamysłu sięga po teksty 

nie tylko filozofów, ale także historyków, socjologów, ekonomistów, teoretyków 

mediów, a jego inspiracją intelektualną jest teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej oraz 

jej źródła w postaci myśli Hegla, krytyki ekonomii w wydaniu Marksa, także 

psychoanalizy oraz różnych nurtów współczesnej filozofii kultury. Najważniejsze zaś 

idee właściwe dla tego nurtu myślowego to nastawienie holistyczne, całościowe, 
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śledzenie związków, zapośredniczeń teorii i rzeczywistości, krytyczny ogląd status quo, 

dążenie do podejścia nieideologicznego oraz interdyscyplinarnego. W tym kontekście 

szczególnym może novum pracy habilitanta jest problematyka mediów, a z kolei 

ważnym dla niego zakorzenieniem w tradycji filozoficznej jest obrona problematyki 

historiozoficznej, sposobów rozumienia historii oraz opór wobec tendencji do usuwania 

tego zagadnienia ze współczesnej filozofii społecznej. To pozwala habilitantowi 

pokazać jak wiele elementów dzisiejszego świata (którego spektakularnymi 

wyznacznikami są dla autora kultura wirtualna i transkodowanie społeczeństwa) jest 

efektem procesów zainicjowanych i rozkwitających w przeszłości, czasem zaskakująco 

dalekiej.” 

Następnie prof. Dobieszewski przypomniał, że recenzje rozprawy habilitanta 

sporządzili: prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, prof. dr hab. Damian Leszczyński oraz dr hab. 

Tomasz Wiśniewski. Prof. Dobieszewski przytoczył stosowne fragmenty uzasadnienia 

uchwały komisji habilitacyjnej: 

„Profesor Krzysztof Brzechczyn stwierdza, że wyjściową metaforą książki 

habilitanta (a to metafora – uznaje recenzent za Leszkiem Nowakiem – konstytuuje 

system czy stanowisko filozoficzne) jest „transkodowanie społeczeństwa”, gdzie chodzi 

zwłaszcza o sposób, w jaki za sprawą mediów zmienia się tryb ludzkiego działania i 

myślenia. Objaśnienia autora dotyczące transkodowania można ująć w postaci trzech 

zagadnień: po pierwsze, czy transkodowanie zachodzi tylko w obrębie środków 

produkcji duchowej, czy także w obrębie środków produkcji materialnej oraz kontroli 

(i tu habilitant nie zajmuje jednoznacznego, rozstrzygającego stanowiska); po drugie, 

czy transkodowanie prowadzi do zmian jedynie w sferze kultury, czy także w innych 

dziedzinach, a więc w gospodarce, polityce i w sferze prywatnej (i tu habilitant 

opowiada się raczej za drugą możliwością); i po trzecie, czy transkodowanie jest 

zjawiskiem zachodzącym jedynie i dopiero w wieku XXI, czy też miało miejsce we 

wcześniejszych dziejach ludzkości (i tu habilitant skłania się raczej choć z 

zastrzeżeniami – ku pierwszej możliwości). Po przedstawieniu zasadniczych idei 

kolejnych rozdziałów książki prof. Brzechczyn podsumowuje, iż w rozprawie 

habilitanta przedstawiona została dokonująca się na naszych oczach ewolucja 

współczesnego kapitalizmu, co podpada pod zakres zarówno filozofii historii, jak i 

filozofii społecznej, a najważniejszym wyznacznikiem tej ewolucji jest transformacja 

mediów społecznego komunikowania, które odzwierciedlają dokonujące się przemiany 
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społeczne w sferze gospodarki i polityki. Prof. Brzechczyn uważa, że pomocnym 

rozwinięciem metafory „transkodowanie społeczeństwa” w stronę postulowanej przez 

niego jej literalizacji i eksplikacji byłoby odwołanie się do prac autorów z kręgu Szkoły 

Poznańskiej i ze środowiska UMK w Toruniu, mających spore osiągnięcia w badaniu 

kapitalistycznej transformacji. Ważnym natomiast i cennym aspektem pracy jest to, że 

autorzy przywoływani w poszczególnych rozdziałach – bardzo liczni nie są 

mechanicznie streszczani, ale ujmowani w sposób krytyczny, interpretacyjny i 

zdialogowany, i pod tym względem habilitant wykazuje się historiozoficznym zmysłem 

i intuicją, a także spójnością swego horyzontu badawczego, co sprawia, że rozprawę 

czyta się z dużym zainteresowaniem. 

Profesor Damian Leszczyński przypomina, że rozprawa Lotna nowoczesność. 

Kultura materialna, kultura wirtualna, transkodowanie społeczeństwa i kapitalizm 

liczy 620 stron i składa się z siedmiu rozdziałów podzielonych na mniejsze 

podrozdziały. Jej podstawowym celem – jak pisze sam jej autor – jest przedstawienie 

„nowoczesności”, rozumianej jako „sposób funkcjonowania społeczeństwa i kultury”, 

z perspektywy filozofii społecznej, nawiązującej do tradycji teorii krytycznej, 

uprawianej w ramach Szkoły Frankfurckiej. Jest to temat bardzo ogólny i bardzo 

szeroki, czego efektem jest bardzo obszerna praca, zawierająca mnogość wątków 

głównych, a także rozliczne dygresje i uzupełnienia. Kluczowe wszakże pytanie – pisze 

dalej prof. Leszczyński – jakie stawiamy sobie przy okazji oceny dorobku 

habilitacyjnego, brzmi: czy autor jest twórcą samodzielnym? W tym wypadku zarówno 

książka Lotna nowoczesność, jak i pozostałe prace doktora Zbrzeznego, pozwalają 

uznać go za w pełni samodzielnego i dojrzałego filozofa, który prezentuje przemyślane 

stanowisko, poparte argumentacją i przykładami; nie ma więc wątpliwości, że zasługuje 

on na stopień doktora habilitowanego. Rozprawa Lotna nowoczesność charakteryzuje 

się – po pierwsze – wszechstronną erudycja, obejmującą klasyczne stanowiska 

filozoficzne, od starożytności począwszy, jak i inne dyscypliny humanistyczne 

(historię, antropologię, ekonomię); autor daje świadectwo znajomości bardzo obszernej 

literatury (naukowej, a także literatury pięknej) oraz jej głębokiego przemyślenia i 

swobody interpretacyjnej. Bo – po drugie – ważną cechą Lotnej nowoczesności jest 

niebanalne odczytanie klasyków myśli społecznej i krytyczne spojrzenie nawet na 

twórców, z których dziedzictwa autor czerpie. Po trzecie, habilitant umiejętnie łączy 

ogólne teoretyczne rozważania i rozwiązania z faktami i konkretnymi przykładami 

wręcz z życia codziennego. Po czwarte, rozprawę charakteryzuje swoboda językowa i 
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przejrzystość; autor pisze klasycznym stylem, dalekim od uciążliwego pseudo-

technicznego żargonu, który wytworzyły nauki społeczne zapatrzone w anglosaskie 

wzorce, nie popada zarazem w częsty u „kontynentalnych” autorów pretensjonalny 

manieryzm, cechujący się epatowaniem neologizmami i poprzestawianą na silę 

składnią. 

Oprócz tych pozytywnych cech Lotna nowoczesność ma jednak również kilka 

wad. Podstawowy zarzut ma charakter metodologiczno-warsztatowy. Można odnieść 

wrażenie, że autor nie do końca panuje nad olbrzymim materiałem, do którego chciałby 

się odwołać, co sprawia, że nie zawsze jest jasne, jakie są konkretne i twarde wnioski 

płynące z tych analiz – ogólne i szczegółowe. Książce brakuje, jak się wydaje, pewnej 

dyscypliny metodologicznej, polegającej na tym, aby – na przykład – na początku 

każdego rozdziału zwięźle przedstawić badane w nim problemy, sformułować i jasno 

wyodrębnić pytania czy hipotezy, a następnie, po właściwej pracy badawczej, dokonać 

podsumowania i pokrótce przedstawić wnioski (w książce jedynie w Rozdziale 3 

znajdujemy takie zadowalające podsumowanie). W tym wypadku zarzut ten wiąże się 

też ze stylem, za który recenzent chwalił autora: ten eseistyczny styl bardzo dobrze 

sprawdza się w krótkich formach (czego przykładem są artykuły), jednak gorzej w 

obszernej książce, w której język wymagałby – zwłaszcza w narracyjnie kluczowych 

momentach – większej zwięzłości i precyzji. 

Jeśli chodzi o strukturę pracy, to kolejne rozdziały nie są połączone jakąś ścisłą 

nicią narracyjną, ale sprawiają wrażenie odrębnych rozbudowanych esejów, 

rozwijających pewne wątki związane z bardzo ogólnym tematem głównym, a nie 

wykluczających możliwości innego uporządkowania materiału. Niekiedy też zamiast 

szerszego referowania koncepcji omawianych autorów, lepszym rozwiązaniem byłyby 

zwięzłe i ujęte własnymi słowami streszczenia, z uwydatnieniem punktów poddanych 

krytyce. Ktoś mógłby do tego dodać typowe zarzuty pojawiające się w odniesieniu do 

prac na tak szerokie i ogólne tematy: brak tych a tych nazwisk, prac, koncepcji itp. Prof. 

Leszczyński sądzi jednak, że samodzielne i autorskie podejście do problemu z góry 

zakłada, że wybór punktów odniesienia może się wydać czytelnikowi arbitralny. Oto 

na przykład można odczuwać niedosyt, że koncepcje Michela Foucaulta zostały 

uwzględnione jedynie w kontekście przemocy, a nie w związku z ideą władzy-wiedzy. 

Dr hab. Tomasz Wiśniewski stwierdza, że rozprawa habilitanta to próba 

zaprezentowania własnej, autorskiej wizji współczesności przy użyciu dostępnych 

metod filozofii społecznej i mimo możliwych wątpliwości, związanych z ogrom 
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podjętego przedsięwzięcia, jest to próba udana. Rozprawa dr. Zbrzeznego jest zdaniem 

recenzenta wręcz jedną z najlepszych książek z dziedziny filozofii społecznej, napisaną 

w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu, a może nawet dwudziestu lat. Imponujące jest 

jej zaplecze historyczno-filozoficzne, które stanowi jednak tylko tło, na którym 

habilitant sytuuje swoje spostrzeżenia, namysły, analizy i koncepty, dotyczące 

otaczającej nas rzeczywistości, wsparte współczesną literaturą humanistyczną i 

społeczną, ujmowaną zawsze w autorskim rozpoznaniu. 

Aleksander Zbrzezny jest, zdaniem recenzenta, kontynuatorem tradycji 

oświeceniowej w tym sensie, w jakim jej zwieńczenie stanowili z jednej strony Hegel, 

a z drugiej Marks, ale której zaplecze intelektualne stanowi w zasadzie cała tradycja 

myślenia krytycznego, sięgająca z jednej strony przynajmniej Kanta, z drugiej, 

współczesnych teoretyków kultury (Baudrillard), również takich myślicieli jak Michel 

Foucault, a także tradycji szkoły Annales czy socjologii spod znaku Norberta Eliasa. 

Niewątpliwie jednak najpoważniejszą inspiracją filozoficzną habilitanta jest Szkoła 

Frankfurcka, a dokładniej jej tzw. pierwsze pokolenie. Być może – pisze recenzent – 

nie będzie przesadą stwierdzenie, że książka Zbrzeznego jest pierwszą w polskiej 

tradycji pozycją napisaną całkowicie z perspektywy frankfurckiej, a w dodatku, że jest 

w skali światowej pierwszą od wielu dziesięcioleci propozycją intelektualną ukazującą, 

że tradycja Frankfurtu w dalszym ciągu zachowuje swoje możliwości poznawcze, jak i 

potencjał inspiracji. Wartym też odnotowania źródłem filozofowania habilitanta jest 

dorobek jego nauczyciela, Aleksandra Ochockiego. 

Oświeceniowa, racjonalistyczna „stronniczość” zostaje w przypadku książki 

Zbrzeznego wzbogacona o recepcję poważnej refleksji historycznej, która nauczyła nas 

ze znacznie większą precyzją niż onegdaj odnosić się do takich pojęć jak lokalność 

uwarunkowań czy legendarne już „długie trwanie”, co ma przede wszystkim pozbawić 

czytelnika złudzeń co do „szczególności” miejsca współczesności na osi czasu, 

wyznaczającej zakres obowiązywania pojęcia nowoczesności. Mamy do czynienia z 

myśleniem skierowanym przeciwko wszelkim dominującym dziś narracjom, 

obwieszczającym narodziny zupełnie nowego świata, w którego interpretacji klasyczne 

kategorie filozofii społecznej nie są już nam jakoby w stanie pomóc. Tymczasem głód, 

cierpienie, wreszcie tzw. zacofanie jest z pewnego punktu widzenia równie intensywnie 

obecne w naszym życiu, jak w momencie narodzin dyskursu nowoczesnego i dlatego 

właśnie Zbrzezny uznaje, że pytanie o współczesność musi zostać zainicjowane 

rekonstrukcją jego pierwotnej wersji, postawionej u zarania nowożytności, a tam 
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zwłaszcza takich pojęć jak: podmiotowość, sprawstwo, zmiana, historia, stosunki 

produkcji i władzy, nierówność. Nowoczesność jako taka charakteryzuje się przy tym 

pewną nieustannie obecną w niej logiką, którą jest logika akumulacji kapitału (nawet 

jeśli coraz bardziej „płynną”, „lotna”, „utajnioną”, wirtualną, transkodowaną, choć w 

sytuacjach kryzysowych, czy wnikliwie zbadanych ukazującą się bez przesłon i 

złudzeń). To dlatego diagnoza współczesności musi zawierać w sobie odniesienie do 

kapitalizmu, a dwie najbardziej podstawowe i orientujące tu kwestie, całkowicie 

aktualne i nowoczesne, to przemoc i wspólnota. Zaś umiarkowana wspólnota, czyli 

„przyzwoite stowarzyszenie”, to pewien skromny i skromnie optymistyczny projekt 

habilitanta, skierowany w stronę przyszłości. 

Konkludując, dr hab. Wiśniewski stwierdza, że książka Lotna nowoczesność jest 

pozycją wybitną, imponującą rozmachem, a jednocześnie doskonałym warsztatem 

intelektualnym. Wnosi istotny wkład do filozofii społecznej a jej wydanie w 

przynajmniej jednym z tzw. języków konferencyjnych przyniosłoby korzyść nie tylko 

autorowi, ale i światowej debacie filozoficznej.” 

Następnie prof. Dobieszewski przedstawił ocenę dorobku i aktywności naukowej 

habilitanta, na którą składają się: a) publikacja na podstawie rozprawy doktorskiej monografii 

Podmiotowość i historia w filozofii społecznej Hegla, Marksa i Adorna (Universitas, Kraków 

2016), b) publikacja 6 artykułów, w tym trzech przyjętych do druku w czasopismach (w tym 

3 z listy ERIH, z czego 2 przyjęte do druku), c) publikacja rozdziału tekstu w monografiach 

zbiorowych. Dodał, że kolejnymi elementami tego dorobku jest udział habilitanta jako 

wykonawcy w grancie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Koncepcja nowej 

humanistyki w zbiorach bibliotek Uniwersytet Kalifornijskiego” (od 2014 r. do chwili 

obecnej). Przypomniał, że dr Zbrzezny uzyskał dwukrotnie (w 2011 r. i 2013 r.) Nagrodę 

Rektora ASP za działalność na rzecz uczelni oraz za pracę dydaktyczną i wkład w rozwój 

uczelni, oraz że habilitant wygłosił 8 referatów na konferencjach krajowych. Prof. 

Dobieszewski odczytał odpowiednie fragmenty uzasadnienia uchwały komisji habilitacyjnej 

dotyczące oceny tej części aktywności naukowej dr. Zbrzeznego przez recenzentów: 

„Prof. Krzysztof Brzechczyn odnotowuje „frankfurcką” lub zbliżoną do niej 

tematykę trzech czy nawet czterech artykułów habilitanta i zgłasza tu uwagę, że nie 

zawsze wykorzystują one sporą już polską recepcję dokonań Szkoły Frankfurckiej. 

Spośród pozostałych artykułów habilitanta wyróżnia tekst Historia, choroba i utopia 

zdrowia, w którym przedstawiona został w syntetyczny sposób historia medycyny oraz 
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jej kolejne paradygmaty, a także dokonał habilitant krytycznego oglądu współczesnego 

stanu problemu (gdzie dominuje mechanizm rynkowy), kontynuując to następnie w 

kolejnym artykule: Kapitalizm contra zdrowie. W artykule Społeczeństwo klasowe, 

poświęconym współczesnemu, globalistycznemu kapitalizmowi, habilitant niesłusznie 

pomija ideę państwa opiekuńczego (będącego chwiejnym kompromisem między 

kapitałem a pracą), którą jednak przywołuje w swym kolejnym artykule Czytelnicy 

Marksa, a w kolejnym tekście, Intelektualiści i historia, akcentuje potrzebę 

alternatywnych wobec istniejącego porządku społecznego diagnoz i recept 

intelektualnych. Prof. Brzechczyn uznaje w sumie, że dorobek habilitanta poza 

rozprawą jest skromny, ale spełniający wymagania stawiane przy procedurze 

habilitacji, również mimo braku działalności o charakterze międzynarodowym. 

Profesor Damian Leszczyński również uważa, że dorobek habilitanta poza 

rozprawą nie jest ilościowo duży, niemniej pod względem jakościowym i 

merytorycznym jest to dorobek solidny. Na uwagę zasługują zwłaszcza artykuły 

Historia, choroba i utopia zdrowia oraz Intelektualiści i historia, które stanowią 

eseistykę filozoficzną wysokiej próby. 

Dr hab. Tomasz Wiśniewski pisze, że całość dorobku wskazuje na to, że 

Zbrzezny bardzo konsekwentnie realizuje swoją autorską wizję uprawiania teorii 

krytycznej, która to wizja nawiązując do jej najbardziej klasycznych inspiracji 

koncentruje się nie tyle na rekonstruowaniu określonych poglądów czy systemów, ale 

na konfrontowaniu poszczególnych propozycji teoretycznych z dynamicznym 

fenomenem nowoczesności, którego wielowymiarowość cały czas pozostaje dla autora 

podstawowym źródłem filozoficznej inspiracji. I tak artykuł Czytelnicy Marksa, 

ukazuje samodzielność i metodologiczną samoświadomość autora, dokonującego 

rozrachunku z konformizmem teoretycznym projektu Habermasa. W artykule Milczenie 

syren habilitant dokonuje subtelnych rekonstrukcji myśli Marka Siemka, wskazując na 

jej filozoficzną nośność i aktualność. W artykule Społeczeństwo klasowe Zbrzezny 

przygląda się autorom uznawanym za swoistych klasyków nowoczesnej teorii 

społecznej (Dahrendorf, Piketty, Standing, Stiglitz), koncentrując się na zagadnieniu 

nierówności, będącym jednym z podstawowych wyzwań dzisiejszego świata, i próbując 

wskazać kierunek, jaki w jego mniemaniu powinna obrać współczesna filozofia 

społeczna. W artykułach Historia, choroba i utopia zdrowia oraz Kapitalizm kontra 

zdrowie autor prezentuje fenomen choroby jako historycznie zmienny i wielorako 

zależny nie tylko od aktualnego stanu wiedzy medycznej, ale przede wszystkim od 
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przemian natury ekonomiczno-społecznej (tu problemem nierówności, dominacji 

kapitału w dziedzinie „usług medycznych”, samotności i bezradności współczesnego 

człowieka wobec fenomenu choroby). Artykuł „ Wojna i pokój” a niepokój pojęcia. 

Rozumienie historii u Tołstoja i Hegla okazuje się pod piórem Zbrzeznego ciekawym 

eksperymentem myślowym, prowadzącym do zaskakujących wniosków i jednocześnie 

udowadniającym, iż filozofię, i to filozofię w całkowicie poważnym rozumieniu, 

uprawiać można z równym powodzeniem w systematycznych traktatach, jak i na 

kartach powieści. Tekst Intelektualiści i historia dr hab. Wiśniewski uważa za najlepszy 

artykuł habilitanta. Zostało w nim pokazane, że filozofia społeczna musi być zawsze 

jednocześnie filozofią historii, i to mierzącą się także z tym, co ,jeszcze nie istnieje”. 

Artykuły Teoria krytyczna czy, teorie krytyczne? oraz Sposób informacji. Teoria 

krytyczna Marka Postera stanowią rzetelną rekonstrukcję w pierwszym przypadku 

całościowej wizji teorii uprawianej przez amerykańskich badaczy rzutowanej na 

dziedzictwo Szkoły Frankfurckiej, oraz w drugim, dorobku teoretycznego jednego z 

czołowych przedstawicieli Szkoły z Irvine. Rekonstruowane próby teoretyczne nie 

grzeszą szczególną odkrywczością ani nowatorstwem, co w jakiejś mierze sprawiło, że 

również teksty habilitanta są tu mniej interesujące niż pozostałe artykuły. Ogólnie rzecz 

biorąc, dr hab. Wiśniewski ocenia dorobek Aleksandra Zbrzeznego sprzed dysertacji 

bardzo pozytywnie jako dokumentujący dojrzewającego intelektualnie i filozoficznie 

myśliciela, prezentującego możliwości całkowicie samodzielnego, autorskiego i 

nowatorskiego formułowania trudnych zagadnień, leżących u samego podłoża pola 

problemowego filozofii społecznej.” 

Następnie prof. Dobieszewski przedstawił członkom Rady osiągnięcia dydaktyczne i 

popularyzujące naukę habilitanta. Prof. Dobieszewski przypomniał, że dr Zbrzezny przez 

długie lata był współpracownikiem, także od strony redakcyjnej, pisma „Przegląd 

Filozoficzno-Literacki”, które od dwóch lat już nie istnieje. Podkreślił, że habilitant był 

współzałożycielem i członkiem stowarzyszenia o nazwie Ośrodek Badań Filozoficznych 

(Centre for Philosophical Research), w którym działa od 2005 r. Dodał, że od 2006 r. dr 

Zbrzezny jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Hegla i Marksa. 

Prof. Dobieszewski podkreślił, że istotną część dorobku dr. Zbrzeznego zajmuje 

działalność dydaktyczna, w tym wieloletnie nauczanie filozofii na Akademii Sztuk Pięknych 

na kursach z Historii filozofii i Teorii mediów, a także specjalistyczne wykłady kursowe i 

fakultatywne (m. in. Humanistyka XX i XXI wieku, Etyka i polityka, Współczesne teorie 
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społeczne, Filozofia kultury), oraz seminaria dyplomowe (m. in. Mit, ideologia, kultura), 

konwersatoria (Kultura wizualna w sieci) i proseminaria (Kultura masowa), czego wynikiem 

jest promotorstwo 51 prac dyplomowych. Prof. Dobieszewski przypomniał, że habilitant 

prowadził zajęcia w ramach Akademii Otwartej, a w okresie wcześniejszym był 

współzałożycielem magazynu filozoficzno-kulturalnego „Prezentacje”. Następnie prof. 

Dobieszewski przytoczył oceny tej aktywności habilitanta przez recenzentów, które zawarte 

zostały w uzasadnieniu uchwały komisji habilitacyjnej: 

„Prof. Krzysztof Brzechczyn podkreśla dużą aktywność dydaktyczno-

organizacyjną habilitanta, jego udział w uruchomieniu Wydziału Zarządzania Kulturą 

Wizualną w ASP i inne rozmaite funkcje na uczelni, i stwierdza, że wraz ze wskazanymi 

już wyżej formami działalności dr. Zbrzeznego dokonania te spełniają wymogi stawiane 

procedurom habilitacyjnym. 

Prof. Damian Leszczyński wymienia elementy działalności dydaktycznej i 

organizacyjnej habilitanta i stwierdza, że działalność ta jest wystarczająca, jeśli chodzi 

o spełnienie ustawowych kryteriów. 

Prof. Tomasz Wiśniewski stwierdza, że Aleksander Zbrzezny wykazuje 

wprawdzie przeciętną aktywność konferencyjną, co jednak kompensuje fakt, iż każdy 

z wygłoszonych przez niego referatów miał charakter oryginalnego opracowania, nie 

powielającego zagadnień wcześniej przez niego prezentowanych przy innych okazjach. 

Z kolei aktywność dydaktyczna habilitanta obejmuje prowadzenie zróżnicowanych 

zajęć kursowych i seminariów, a jej efektem było między innymi wypromowanie ponad 

pięćdziesięciu prac dyplomowych. Działalność na macierzystej uczelni została w tym 

aspekcie doceniona przez kolejnych dwóch rektorów ASP odpowiednimi 

wyróżnieniami.” 

Prof. Dobieszewski przeszedł następnie do podsumowania i przytoczył wnioski z 

recenzji, które zawarte zostały w uzasadnieniu uchwały komisji habilitacyjnej:  

„Prof. Krzysztof Brzechczyn podsumowując działalność dr. Zbrzeznego 

stwierdza, że jego dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne spełniają 

ustawowe wymogi, a przedstawiona rozprawa stanowi wystarczający wkład w rozwój 

dyscypliny naukowej, co uzasadnia nadanie jej autorowi stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii, i wnosi o dopuszczenie 

habilitanta do dalszych stadiów przewodu habilitacyjnego. 
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Prof. Damian Leszczyński pisze w konkluzji, że po zapoznaniu się z dorobkiem 

naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym doktora Aleksandra Zbrzeznego, kierując 

się przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytułach naukowych (Dz. 

U. nr 65, poz. 595 ze zm.), jak również Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200), stwierdza, że dorobek 

ten spełnia wymogi określone w stosownych aktach prawnych i może stanowić 

podstawę do uznania doktora Zbrzeznego za samodzielnego badacza naukowego. 

Wnosi zatem o dopuszczenie habilitanta do dalszych etapów postępowania 

habilitacyjnego. 

Również prof. Tomasz Wiśniewski uważa, że dorobek naukowy i rozprawa 

habilitacyjna dr. Aleksandra Zbrzeznego spełniają ustawowe wymogi stawiane 

kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego i wnosi o nadanie mu 

stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.” 

Następnie prof. Dobieszewski przedstawił sprawozdanie z posiedzenia komisji 

habilitacyjnej, które odbyło się w trybie zdalnym 9 grudnia 2020 r. Zaznaczył, że w 

posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji habilitacyjnej, oraz że przebiegało ono 

bez zakłóceń. Prof. Dobieszewski przypomniał, że w pierwszej części posiedzenia prof. Szahaj 

zwrócił się do recenzentów o krótkie wyrażenie swojej opinii na temat dorobku habilitanta. 

Następnie prof. Dobieszewski odczytał stosowne fragmenty uzasadnienia uchwały komisji 

habilitacyjnej.   

„Profesor Krzysztof Brzechczyn przypomniał, że podzielił swą recenzje na trzy 

części. W pierwszej ocenił dorobek habilitanta między doktoratem a habilitacją, 

następnie przedstawił ocenę osiągnięcia habilitacyjnego, a w części trzeciej osiągnięcia 

dydaktyczne i organizacyjne dr. Zbrzeznego. W porównaniu z pozostałymi recenzjami 

ta ocena wypadła chyba najsurowiej w części pierwszej. Wynika to z tego, że habilitant 

– stwierdził recenzent – nie uczestniczył w żadnej konferencji międzynarodowej, nie 

opublikował artykułu w językach obcych, a do oceny przedstawił 9 artykułów 

polskojęzycznych. Udział w obiegu międzynarodowym ma tymczasem pewne 

znaczenie, gdyż wymusza przedstawianie w syntetyczny sposób wyników swoich 

badań i gdy kandydat na stopień nie ma takiego treningu, to gorzej wychodzi mu 

zazwyczaj prezentacja swoich przemyśleń w pracy habilitacyjnej. Przechodząc do 

samej pracy, jest ona bardzo obszerna i aby kompetentnie ją oceniać należy przyjąć 

jakieś kryteria interpretacyjne. Swego czasu prof. Leszek Nowak wyróżnił trzy style 
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filozofowania: pierwszy oparty na metaforyzacji, drugi – na literalizacji czyli 

objaśnianiu idei, a trzeci na ich eksplikacji. 

Gdyby zastosować te kryteria, to wydaje się, że habilitant operuje na poziomie 

metaforycznym i wyjściowa jest tu metafora transkodowania społeczeństwa, którą 

wywodzi z koncepcji Lva Manovicha, i według dr. Zbrzeznego transkodowanie odnosi 

się do procesu przekładania społeczeństwa na inny format i przede wszystkim chodzi 

tu o sposób, w jaki za sprawą mediów zmienia się nasz tryb działania i myślenia, z 

uwzględnieniem takich elementów jak choćby odczucie czasu. I tu habilitant daje 

bardzo szeroki obraz tego procesu, obejmuje go w perspektywie długiego trwania, 

oczywiście nie mogąc opierać się na własnych badaniach społeczno-historycznych, ale 

posiłkując się pracami innych autorów, które objaśnia za pomocą właśnie metafory 

transkodowania. Ci autorzy pracują często w innych paradygmatach, w innych 

tradycjach myślowych, i jeśli habilitant od początku rezygnuje, jak się wydaje, z 

literalizacji wyjściowej metafory, to jej zastosowanie do określonych prac może 

prowadzić niekiedy do pewnych dwuznaczności. Generalnie warto jednak podkreślić, 

że omawiani autorzy nie są mechanicznie streszczani, habilitant wchodzi z nimi w 

dialog, wychwytuje te koncepty, idee, które mogą być z jego punktu widzenia przydatne 

w interpretacji przemian społecznych oraz krytykuje ze swojej perspektywy idee 

referowanych autorów. Choć więc operuje na poziomie metaforycznym, to wykazuje 

się historiozoficznym zmysłem i intuicją, a jego interpretacje są na ogół spójne. Mają 

miejsce wspomniane dwuznaczności, niektóre wątki są może zbędne, ale interpretacja 

autora jest właśnie spójna i wiadomo, czego autor szuka. Pracę czyta się w związku z 

tym z dużym zainteresowaniem. Dorobek dydaktyczno-organizacyjny habilitanta jest 

też bardzo dobry, był laureatem nagród rektora, tak więc końcowa konkluzja jest 

pozytywna i mogę stwierdzić – powiedział na zakończenie prof. Brzechczyn – że 

dorobek naukowy i osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne dr. Zbrzeznego spełniają 

ustawowe wymogi stawiane w procedurze habilitacyjnej, a przedłożona rozprawa 

Lotna nowoczesność stanowi wystarczający wkład w rozwój dyscypliny naukowej, co 

uzasadnia nadanie jej autorowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych w zakresie filozofii. 

Prof. Damian Leszczyński powiedział, że nie ma wątpliwości, iż dr Zbrzezny 

zasługuje na to, by otrzymać stopień doktora habilitowanego. Jest autorem w pełni 

samodzielnym, książka habilitacyjna jest bardzo dobra; jest to jedna z lepszych prac, z 

jakimi profesor miał okazję ostatnio się zetknąć jako recenzent. Jej główne zalety to, po 
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pierwsze, wspomniana niewątpliwa samodzielność myślenia jej autora; po drugie: to 

jego oczytanie, i to oczytanie rozumiejące, a nie tylko cytowanie popularnych autorów; 

po trzecie: oryginalne pomysły interpretacyjne, praca jest w ogóle bardzo pomysłowa i 

jest w niej materiał na kilka mniejszych prac, zwłaszcza dotyczy to analiz nowych 

mediów czy problemów współczesnej komercjalizacji uniwersytetów; i rzecz ostatnia: 

dobry język; nie ma w książce ani filozoficznego żargonu anglosaskiego, ani 

francuskiego, i pochodzących stamtąd kalek językowych; jest tu dobra polszczyzna, 

przejrzysty wywód, styl jest metaforyczny, ale ja – powiedział prof. Leszczyński – 

przyjmuję to i akceptuję; uznaję jak najbardziej taki typ filozofowania; filozofia jest na 

tyle pojemna w sposobach jej uprawiania, że w różny sposób można ją rozwijać. Co do 

wad: są to wady o charakterze warsztatowym; wiadomo, że powieść pisze się inaczej 

niż nowelę  powieść to nie jest długa nowela; podobnie z pracą naukową: rozprawa 

naukowa to nie jest długi esej lub zbiór esejów luźno ze sobą powiązanych. Biorąc do 

ręki książkę naukową oczekiwałbym, że książka będzie w sposób uporządkowany 

prezentować pewne tezy, że będzie tam hipoteza wyjściowa lub stwierdzenie, że takiej 

hipotezy nie ma, bo inną przyjmujemy perspektywę. Mam wrażenie, że autor nie 

poradził sobie z ogromem materiału, który chciał zaprezentować i wyszło coś w rodzaju 

„moje poglądy na różne wątki związane z nowoczesnością”. Drugi zarzut dotyczy zbyt 

długiego referowania prezentowanych koncepcji to nie jest potrzebne dla czytelnika, 

który „siedzi w temacie”, to jedynie utrudnia lekturę, bo w tych mających formę 

parafraz prezentacjach ginie dobry styl własny autora; i ostatnia kwestia: mimo starania, 

by utrzymać się w perspektywie historycznej, jest w książce kilka miejsc, w których 

autor traci dystans w stosunku do przedmiotu, dystans, który wydaje się niezbędny, aby 

sformułować jakąś poważną diagnozę. 

W nawiązaniu do tego prof. Leszczyński dodał kilka uwag metodologicznych. 

Jak wiadomo – stwierdził – w XIX-wiecznej fizyce jednym z istotnych problemów było 

pytanie o prędkość światła względem eteru. Było to problem ważki, ale źle postawiony, 

i udało się go rozwiązać dopiero na początku XX wieku, kiedy pojęcie eteru – między 

innymi dzięki Einsteinowi – zostało wyeliminowanie z fizyki. Otóż można odnieść 

wrażenie, że problem nowoczesności (nie tylko zresztą u habilitanta) ma podobny 

charakter, jak pytanie o prędkość światła względem eteru. Chodzi o zasadniczą kwestię 

natury świata społecznego i kultury czy cywilizacji, w jakiej żyjemy, jednak postawioną 

w obrębie schematu pojęciowego, który z natury swej uniemożliwia rozwiązanie tego 

problemu, a nawet jego właściwe postawienie. Przypomina to, żeby znów sięgnąć po 
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przykład z historii nauki, inny klasyczny problem, jakim była kwestia precesji 

peryhelium Merkurego. Mówiąc ogólnie, w XIX wieku było jasne, że ruch orbitalny 

Merkurego odbiega od tego, co przewidują prawa Keplera, ale przyjmując 

Newtonowskie pojęcia absolutnego czasu i przestrzeni nie dało się wyjaśnić tego 

zjawiska możliwe stało się to dopiero w nowym paradygmacie, kiedy uznano, że 

przestrzeń może zakrzywiać się w pobliżu wielkich mas grawitacyjnych. Przykład ten 

pokazuje, że aby rozwiązać pewne trudności (teoretyczne i praktyczne) należy wyjść 

poza zastany schemat pojęciowy, choćby tylko konstruując model abstrahujący od 

przyjmowanej metafizyki społecznej, teorii poznania, a zwłaszcza aksjologii. Habilitant 

miejscami stara się to robić, co widać na przykładzie udanej krytyki Lyotarda czy 

Fukuyamy i całej tej tradycji, biegnącej od Johna S. Milla, ale jednocześnie przyjmuje 

za punkt odniesienia, za dobrą monetę diagnozy związane ze szkołą frankfurcką – a 

więc pewną metafizykę, aksjologię itp. Jednak – patrząc z szerszej perspektywy – 

podejście to jest po prostu rewersem tego myślenia, które reprezentuje wspomniany 

Fukuyama i jego tradycja; są to dwa porewolucyjne (chodzi o rewolucję francuską) 

rozwiązania tego samego problemu: z jednej strony anglosaski liberalizm i jego 

kontynentalne warianty, z drugiej – myśl socjalistyczna i jej rozmaite warianty. Jest 

jasne, że pojęcia emancypacji, demokracji, praw człowiek itd. uwikłane są tak samo w 

ten problem, który chce rozwiązać autor, jak pojęcia liberalnej wolności, swobodnej 

konkurencji, rynku itd., które autor traktuje w sposób zdystansowany i krytyczny. A 

więc, żeby dobrze uchwycić ten cały problem naszego myślowego episteme (błędnie, 

moim zdaniem, formułowany jako pytanie o „nowoczesność”), należałoby, 

przynajmniej konceptualnie, wyjść poza ten schemat, co zresztą autor w wielu 

miejscach doskonale rozumie i pokazuje że należy zająć perspektywę konceptualną 

spoza tego świata. Niektórzy uważają, że w tym celu należałoby się cofnąć do 

średniowiecza, co nie wydaje się jednak zasadne; być może dodał prof. Leszczyński 

pewnym tropem są intuicje Foucaulta, którego zasługą jest uświadomienie sobie, że dla 

rekonstrukcji struktury naszego myślenia, pojmowania i wartościowania potrzebne jest 

wyjście poza panujący schemat, co znalazł on (w ostatnich dwóch tomach Historii 

seksualności) w myśli greckiej, w jej zupełnie innej perspektywie pojęciowej. Tego mi 

trochę zabrakło w książce habilitanta, ale nie wątpię – zakończył prof. Leszczyński – 

że tak błyskotliwy autor dostrzeże, że krytyka i przewartościowanie, jakiego dokonał w 

stosunku do Lyotarda, powinno zostać również zastosowane w odniesieniu do innych 

elementów schematu pojęciowego, konstytuującego nasz obraz świata, a więc również 
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tzw. tradycji krytycznej. Tak czy owak, z chęcią przeczytam następną książkę A. 

Zbrzeznego. 

Prof. Tomasz Wiśniewski stwierdził, że to, co najcenniejsze w dysertacji 

A. Zbrzeznego, a nawet w całym jego dorobku, to odejście od różnorakich mód w 

humanistyce, a zajęcie wyrazistego stanowiska własnego, wręcz stanowiska 

stronniczego, z tym, że jest to stronniczość w stylu Hegla z Wkładów filozofii dziejów, 

polegająca na tym, że jest się stronniczym po stronie rozumu. Zbrzezny wyraźnie 

przyjmuje więc stanowisko racjonalizmu, myślenia oświeceniowego, i z takiej 

perspektywy dokonuje swych poszukiwań i badań. Odnosząc się na początku do 

dorobku habilitanta poprzedzającego dysertację, recenzent powiedział, że jest to 

dorobek rzeczywiście skromny, rzeczywiście tylko w języku polskim, nieimponujący 

ilościowo, natomiast należy podkreślić, że artykuły habilitanta nie mają w sobie nic z 

przyczynkarstwa, są poważnymi dyskusjami z najważniejszymi myślicielami 

współczesności i znalazłyby sobie miejsce w każdej reprezentatywnej współczesnej 

antologii najważniejszych tekstów z zakresu refleksji krytycznej nad społeczeństwem 

współczesnym (dotyczy to zwłaszcza artykułów: Intelektualiści i historia oraz 

Społeczeństwo klasowe). Problem nierówności i problem ich (nie)artykulacji). 

Przechodząc do dysertacji, mamy w niej do czynienia ze stylem, który jest 

metaforyczny, z myśleniem obrazami, na co zresztą wskazuje już sam tytuł, i jest to w 

pełni świadomy zamysł habilitanta, by napisać książkę o współczesności z perspektywy 

szkoły frankfurckiej („pierwszej” szkoły frankfurckiej), co może się wydać zamiarem 

ryzykownym, gdyż „tak się już dziś nie pisze”, ale moje skojarzenia z książką 

Zbrzeznego powiedział dr hab. Wiśniewski– były skojarzeniami z najwyższej półki: 

Dialektyka Oświecenia, Dialektyka negatywna, niektóre prace Horkheimera; natomiast 

nie przychodziły mi tu na myśl na przykład prace Marcusego czy Fromma, którzy 

wyraźnie nie mieli odwagi, by spojrzeć na całościowy wymiar współczesności, co 

określa perspektywę habilitanta. 

Efekty są takie – powiedział dr hab. Wiśniewski – że otrzymujemy 620 stron 

książki, która próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym jest współczesność, jaka jest 

współczesność. Zbrzezny zachowuje tu wspomnianą racjonalną stronniczość i 

rezultatem jest tekst, na który od dawna się czekało, tekst omijający ograniczenia wielu 

innych prac z zakresu filozofii społecznej, takich, które mimo całościowych deklaracji 

niemal zawsze w imię pewnej spójności rozczarowująco zawężają perspektywę 

postrzegania i interpretowania współczesności. Odnosi się to i do Habermasa, i do 
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Piketty’ego, i do innych wielkich. Zbrzezny może nie przynosi zbyt wielu rozstrzygnięć 

(choć też sporo przynosi), co jednak jasno i przekonująco objaśnia – lotnym 

charakterem współczesnej rzeczywistości i tym, że w tej sytuacji przerzucanie w owej 

lotnej rzeczywistości trwałych mostów intelektualnych, pojęciowych jest już choćby 

metodologicznie często niemożliwe. Dr hab. Wiśniewski potwierdza, podobnie jak inni 

recenzenci, że książka napisana jest świetnym językiem, że przynosi ogromną 

satysfakcję czytelniczą, i uważa, że jest to jedna za najlepszych książek z zakresu 

filozofii społecznej ostatnich lat, i to w wymiarze międzynarodowym.” 

Następnie prof. Dobieszewski przytoczył głosy i oceny pozostałych członków komisji 

habilitacyjnej: 

„Dr hab. Joanna Hańderek powiedziała, że akceptuje zwłaszcza uwagi 

pozytywne recenzentów, uważa że książka jest bardzo ciekawa i bardzo ważna, i z 

perspektywy próby zrozumienia rzeczywistości współczesnej to jest taki głos, który na 

pewno będzie nam długo towarzyszył i na pewno będzie się rozwijał, bo sądzi, że p. dr 

Zbrzezny będzie kontynuował to, co zaczął w tej książce – z jednej strony jest ona 

bowiem ukoronowaniem jego drogi intelektualnej i dialogiem z wieloma autorami, 

którzy pojawiają się w książce, ale z drugiej strony w jakimś sensie ona też dopiero 

otwiera nam wszystkim drogę do dyskusji. Jeszcze nawiązałabym – powiedziała dr hab. 

J. Hańderek – do kwestii dorobku habilitanta; ja również, gdy wzięłam do ręki materiały 

habilitanta, które dostałam, to pomyślałam dość schematycznie, że dorobek ten nie jest 

zbyt bogaty poza książką habilitacyjną, ale czytając książkę, zrozumiałam dlaczego – 

takiej książki nie pisze się w miesiąc czy pół roku; ona jest efektem głębokiego 

myślenia o różnych nurtach filozoficznych, ale nie tylko filozoficznych, bo w ogóle 

myślenia o współczesności, o tym jak można ją rozumieć, jakich do tego użyć narzędzi; 

i z jednej strony artykuły wcześniejsze stanowią wprawdzie głos uzupełniający, a z 

drugiej strony można by wręcz powiedzieć, że większy dorobek w pewnym sensie nie 

jest potrzebny, bo książka jest tak bogata, tak wieloaspektowa, że ona sam w sobie jest 

takim wystarczającym dorobkiem i chyba wszyscy tak ją potraktowaliśmy. 

Należy jeszcze, zdaniem recenzentki, podkreślić, że książka jest ważna przez 

swoją końcówkę. Zwłaszcza rozdział o przemocy jest bardzo ciekawy; autor pisze o 

przemocy bardzo szeroko próbując zdiagnozować i głęboko zrozumieć to zjawisko, i 

przyjrzenie się tej kwestii jest ogromną zaletą książki i poszukiwań habilitanta. Jak 
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najbardziej jestem więc – zakończyła dr hab. J. Hańderek – za wysoką oceną dorobku 

habilitanta. 

Dr hab. Michał Herer zwrócił uwagę, że sylwetka naukowa dr. A. Zbrzeznego 

w niewielkim stopniu odpowiada obrazowi idealnego badacza, jaki musieli mieć przed 

oczami niedawni i obecni reformatorzy uniwersytetów. Publikuje stosunkowo niewiele 

artykułów, do tego w języku polskim, nie jest zdobywcą grantów i nie jeździ po świecie 

z konferencji na konferencję. Pozostaje za to habilitant wiemy pewnej – raczej zapewne 

niedzisiejszej – idei filozofowania, zgodnie z którą myśl dojrzewać musi powoli i raz 

na kilka lat materializuje się w postaci sążnistej książki. Powoli i w pewnym oddaleniu 

od filozoficznej agory, co jednak nie oznacza: w izolacji, ponieważ dojrzewające myśli 

na bieżąco są konfrontowane z publicznością w tym przypadku przede wszystkim ze 

studentkami i studentami warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym sensie można 

powiedzieć, że jest to klasyczna sylwetka akademicka. Pisanie książek i wykładanie 

stanowią dwa filary działalności naukowej habilitanta, aktywności w pozostałych 

dziedzinach są wyraźnie podporządkowane tym dwóm. Recenzent uważa, że gdyby 

akcenty były rozłożone trochę bardziej równo – w szczególności gdyby dr Zbrzezny 

postarał się bardziej o wejście w międzynarodowy obieg filozoficzny – przyniosłoby to 

korzyść zarówno jemu samemu, jak i naszej dyscyplinie. Zasadniczo jednak – 

powiedział prof. Herer – szanuję jego wybór i nie wymagałbym od niego 

wpasowywania się pod każdym względem w ów bardziej współczesny model kariery 

akademickiej – pod warunkiem jednak, że pisane i publikowane książki są naprawdę 

dobre. I tak jest w tym przypadku. 

Książka przedstawiona przez dr. A. Zbrzeznego jako jego główne osiągnięcie 

habilitacyjne to w przekonaniu recenzenta świetnie napisana i wnikliwa rozprawa na 

temat istoty i historycznych przemian kapitalistycznej nowoczesności. Można jej 

zarzucić brak wyraźnej struktury, odzwierciedlającej logikę całości wywodu. Można 

też powiedzieć, że ma ona w gruncie rzeczy charakter rozbudowanego eseju, nie zaś 

rozprawy z wyraźnie wyartykułowanymi tezami, uzasadnieniami, konkluzjami itp. 

Taka krytyka byłaby jednak trafna tylko częściowo. Lotna nowoczesność zawiera 

bowiem wspomniane elementy, tyle tylko, że myśl autora nie jest na nich oparta, tezy i 

argumenty formułuje on niejako po drodze, a nie w sposób wyrazisty i wyodrębniony. 

Droga ta prowadzi przez bardzo wiele wymiarów i zakątków świata nowoczesnego, 

przez jego historię i geografię, jego myśl filozoficzną, literaturę, kulturę materialną, 

technologie komunikacyjne itd. W rezultacie otrzymujemy złożoną i niedająca się 
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wcisnąć w gorset jakiejś sztywnej teorii narrację, poruszającą się na przecięciu wielu 

filozoficznych subdyscyplin, a także na pograniczu filozofii i nie-filozofii (m. in. 

socjologii, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa i ekonomii). Jeśli jest to esej 

filozoficzny, to najwyższej próby. Nota bene, za inny swój esej Zbrzezny został 

niedawno finalistą konkursu im. Barbary Skargi. Ze spraw bardziej szczegółowych, dr 

hab. Herer nie uważa, że transkodowanie jest metaforą. Chyba w intencji również 

autora jest to raczej pojęcie niż metafora, choć jako pojęcie powinno być ujęte w książce 

precyzyjnej, jest w niej zbyt słabo wyeksplikowane, przez co rzeczywiście robi 

wrażenie metafory. 

Rozprawa dr. A. Zbrzeznego – podsumował dr hab. Herer – przekonuje, że jest 

on dojrzałym i samodzielnym badaczem, rozwijającym konsekwentnie swoją 

oryginalną filozoficzną diagnozę współczesności. 

Prof. Janusz Dobieszewski powiedział, że książkę habilitacyjną Aleksandra 

Zbrzeznego ocenia bardzo wysoko, że przeczytał ją z intelektualnym zaciekawieniem, 

z filozoficznym uznaniem, wreszcie ze sporą czytelniczą satysfakcją. Ogromny 

materiał habilitant potrafił udanie i sprawnie uporządkować za pomocą trójidei zmiany, 

podmiotowości i sprawczości, które określają w projekcie Zbrzeznego nowoczesność. 

Nowoczesność jest tu ujmowana w złożonej, ale wyraźnie negatywnej, relacji z 

ponowoczesnością, jest zakorzeniona w nowożytności, a w dodatku bez większego 

trudu daje się identyfikować jej sygnały czy symptomy także w jeszcze wcześniejszych 

epokach. Kategoria zmiany okazała się u Zbrzeznego nadspodziewanie wydajna, i to 

nie tylko na poziomie rozsądkowym, czego można było oczekiwać, ale również w 

płaszczyźnie rozumowej czy wręcz spekulatywnej, pozwalając autorowi spróbować 

wbrew dominującym dziś nastawieniom „wielkiej narracji”. 

Innym orientującym – a i sugestywnym – motywem umożliwiającym 

rozumiejące uchwytywanie nowoczesności jest w książce Zbrzeznego ruch na linii 

dynamiki stanów skupienia istoty realności społecznej: od stabilnej statyczności, 

poprzez różne postacie płynności, aż po stan lotny – przy czym ta dynamika zarazem 

utrzymuje wspólną „substancjalną” podstawę swoich zróżnicowań, co umożliwia 

śledzenie związków, analogii, ciągłości między nimi. 

Spośród kwestii bardziej szczegółowych, choć i tak sytuowanych przez autora 

w kluczowych punktach ruchu nowoczesności, warte odnotowania są pasjonujące 

obserwacje procesu uniezależniania się kapitału od produkcji, co właściwie rozpoczyna 

się już na oczach Marksa, ale osiąga względną pełnię, inwencję i wyrafinowanie 
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właściwie dopiero na oczach naszych (co Zbrzezny określa między innymi jako 

wirtualizację kapitału) – zarazem wcale nie dzieje się to w sposób jednoznaczny i 

jednokierunkowy, jak próbuje się głosić za pomocą idei postindustrializmu. 

[Prof. Dobieszewski przychylałby się do zdania], że Lotna nowoczesność to 

jedna z najlepszych książek z zakresu filozofii społecznej ostatnich lat, że nie jest to 

przesadna opinia, iż jej jakość intelektualna, a i pisarska ma wymiar międzynarodowy, 

i nadrabia to z naddatkiem niezbyt szeroki formalnie udział habilitanta w 

międzynarodowym życiu naukowym. Wszystko wskazuje na to, że jego styl pracy i w 

rezultacie jego książka raczej ucierpiałyby na zabiegach o wyjazdy na konferencje 

międzynarodowe czy o przetłumaczenie napisanych artykułów i zdobywanie 

anglojęzycznego ich wydawcy. 

Na zakończenie obrad komisji habilitacyjnej głos zabrał jej przewodniczący, 

prof. Andrzej Szahaj. Powiedział, że zgadza się przede wszystkim z uwagami 

krytycznymi o książce, że książka budzi jego wątpliwości od strony metodologicznej, 

że nie ma sympatii dla książek zbyt obszernych i uważa, iż da się powiedzieć ciekawe 

i mądre rzeczy używając nie aż tak wielu słów. Tu słów jest za dużo, książka jest zbyt 

obszerna i jak każda duża książka szybciej czy później zaczyna się „rozłazić”. Tym 

bardziej, że brak tu klasycznych metodologicznych rezultatów w postaci podsumowań 

i tez uogólniających; nie należy oczywiście z tym przesadzać, ale to na pewno pomaga 

i autorowi, i czytelnikowi. Styl eseistyczny powoduje, że książkę się dobrze czyta, ale 

może warto byłoby „wycisnąć” treść książki i zobaczyć co z jej materiału zostanie – 

zapewne zostałoby mniej niż wskazywałaby objętość książki i otrzymalibyśmy wtedy 

pracę mniejszą objętościowo, ale może ciekawszą w sensie możliwości objęcia bardzo 

przecież interesujących tez i wniosków, które stawia autor. Książka habilitanta cierpi 

na schorzenie bardzo dziś częste wśród młodych ludzi, habilitantów i doktorantów, 

którzy chcą powiedzieć od razu wszystko, co wiedzą. Tymczasem powinno się 

segregować materiał, odrzucać różne wątki, by skoncentrować się na kilku z nich. 

Moim zdaniem stwierdził prof. Szahaj mniej znaczy lepiej, byłbym za tym, by podążać 

głębiej niż szerzej w pracy naukowej. Książkę Zbrzeznego dobrze się czyta, ma szeroki 

oddech intelektualny, ale może zbyt szeroki. Nie jestem – dodaje prof. Szahaj wielkim 

wielbicielem analitycznego stylu uprawiania filozofii, bo często jest jałowy, ale byłbym 

za jakąś drogą pośrednią między tą ścieżką analityczną a stylem eseistycznym. Dziwne, 

że redaktorzy w wydawnictwach nie spełniają takiej dyscyplinującej i ograniczającej 

roli. 
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Jeśli chodzi teraz o walory książki, to prof. Szahaj jak najbardziej docenia to, o 

czym już powiedzieli przedmówcy. Budzi jego sympatię i zainteresowanie to, że 

dysertacja napisana jest w cenionym przez niego duchu krytycznym, i jak najbardziej 

widać w tle to dziedzictwo teorii krytycznej. W wielu miejscach jest dużo własnych 

przemyśleń autora w tym duchu, ale też znów za dużo jest referowania. 

Recenzent uważa także, że trudny do usprawiedliwienia jest zupełny brak 

aktywności w życiu międzynarodowym; może reformy przesadziły, jeśli chodzi o wagę 

tego dorobku, ale i tu należałoby iść drogą środka – unikaniem wyłącznie postawienia 

na te kontakty, ale i unikaniem zupełnej izolacji, i to tym bardziej, że polska scena 

filozoficzna jest interesująca i nawet jej nie doceniamy, i dlatego warto mając ku temu 

właśnie wszelkie powody wyjeżdżać, uczyć się i uczestniczyć w międzynarodowej 

wymianie myśli. Jest to więc brak poważny habilitanta, ale oczywiście nie 

dyskwalifikujący. 

Bez wahania popiera więc prof. Szahaj dominujące zdanie przedmówców, że 

dysertacja habilitanta jest pracą wyróżniającą się, niezależnie do różnych braków, i 

dlatego będzie głosował za opinią pozytywną wobec habilitanta, i tu dodatkowo 

przypominając, że komisja habilitacyjna przedstawia właśnie opinię dla Rady 

Dyscypliny.” 

Prof. Dobieszewski przypomniał również, że w głosowaniu jawnym – habilitant nie 

wnioskował o głosowanie tajne – wszyscy członkowie komisji (7 osób) zagłosowali za 

wystąpieniem o nadanie dr. Aleksandrowi Zbrzeznemu stopnia doktora habilitowanego. Prof. 

Dobieszewski odczytał konkluzję uzasadnienia uchwały komisji habilitacyjnej: 

„[… N]a podstawie recenzji oraz dyskusji w trakcie posiedzenia komisji 

habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 

Naukowych w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Aleksandra 

Zbrzeznego, członkowie komisji uznali, iż dr Aleksander Zbrzezny wykazał się „istotną 

aktywnością naukową”, co oznacza, iż spełnia wymagania sformułowane w art. 16 ust. 

1 ustawy, dlatego jednogłośnie podjęli uchwałę o wystąpieniu do Rady Naukowej 

Dyscypliny Filozofia z wnioskiem o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.” 

Na tym prof. Dobieszewski zakończył referowanie pracy i uchwały komisji 

habilitacyjnej.  
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Prof. Paprzycka-Hausman podziękowała za bardzo obszerne przedstawienie prac 

komisji i zwróciła się do zebranych z zapytaniem o ewentualne uwagi i pytania. 

O głos poprosił prof. Tałasiewicz, który wyraził swoje zdziwienie całkowitym brakiem 

aktywności międzynarodowej i publikacji obcojęzycznych habilitanta, który uznał za bardzo 

poważne ograniczenie na etapie habilitacji. Prof. Tałasiewicz stwierdził, że chciałby wnieść 

dwa ważne zastrzeżenia. Po pierwsze, stwierdził, że nie chodzi o liczenie punktacji publikacji 

habilitanta, ponieważ postępowanie habilitacyjne podlega ocenie merytorycznej. Po drugie, 

prof. Tałasiewicz zastrzegł, że nie chciałby relatywizować swojej oceny do swojej 

specjalności. Jego zdaniem wiele różnych nurtów filozofii powinno być reprezentowanych. 

Dotyczy to również nurtu filozofii krytycznej czy społecznej, który w naszej tradycji 

znajdował znakomite realizacje. Prof. Tałasiewicz zauważył również, że mogą istnieć jakieś 

bardzo wąskie specjalizacje, które nie budzą zbyt szerokiego oddźwięku za granicą, ale akurat 

dr Zbrzezny zajmuje się nurtami międzynarodowymi, a wśród inspiracji wymienia wiele 

postaci filozofów zagranicznych. Nie ma więc powodu, zdaniem prof. Tałasiewicza, aby myśl 

filozoficzna dr. Zbrzeznego była obecna wyłącznie w Polsce. Brak dorobku 

międzynarodowego można zrozumieć na początku kariery naukowej, ale habilitacja nie jest 

początkiem kariery. Habilitant powołuje się w swoich pracach m.in. na Zygmunta Baumana i 

Marka Siemka, którzy byli szeroko rozpoznawalni za granicą. Prof. Tałasiewicz stwierdził, że 

nawet jeżeli spogląda się na dorobek habilitanta życzliwie z perspektywy wewnętrznej, to 

niepokojące jest, iż w tak wysoko ocenionym dorobku nie ma żadnych osiągnięć 

międzynarodowych.  

Odpowiadając prof. Tałasiewiczowi, prof. Dobieszewski zwrócił uwagę, że 

wątpliwości dotyczące braku działalności międzynarodowej wyrażone zostały we wszystkich 

recenzjach. Ujęte zostało to również w protokole komisji. Prof. Dobieszewski wyjaśnił, że 

sprawa ta nie została pominięta, ani zmarginalizowana. Przyznał również, że brak aktywności 

międzynarodowej habilitanta jest pewną wadą i niedoskonałością jego dorobku. Następnie 

prof. Dobieszewski ponownie przeczytał te fragmenty wniosków członków komisji, które 

odnosiły się do tego problemu. Prof. Dobieszewski przywołał również wspomnianą przez prof. 

Tałasiewicza postać prof. Siemka i jego międzynarodowych osiągnięć, ale zauważył, że 

przyjaciel prof. Siemka, Aleksander Ochocki, przy powszechnie docenianym dorobku 

naukowym, był autorem, któremu również można zarzucić brak dorobku międzynarodowego.  

Prof. Tałasiewicz na czacie poinformował, że nie widzi powodu ponownego 

odczytywania stanowiska komisji, z którym się zapoznał. Stwierdził jednak, że jako członek 
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Rady ma prawo wyrazić swoją opinię. Jego zdaniem jest to bardzo poważna wada w dorobku 

habilitanta.  

Następnie o głos poprosił dr hab. Michał Herer, który przyznał, że wszyscy członkowie 

komisji habilitacyjnej uznali brak aktywności międzynarodowej habilitanta, w tym brak 

publikacji w języku angielskim, za poważny mankament. Prof. Herer zwrócił uwagę, że należy 

wziąć pod uwagę aspekt, o którym nikt wcześniej nie wspomniał, niezależny od samego 

habilitanta, a mianowicie różny – na różnych uczelniach – sposób zachęcania pracowników do 

rozwijania swojej aktywności, w tym zdobywania grantów, ogłaszania publikacji 

międzynarodowych, czy udziału w konferencjach międzynarodowych. Prof. Herer zauważył, 

że obecni na posiedzeniu mają to szczęście, że macierzysta uczelnia dopinguje ich do takiej 

aktywności i pomaga ją realizować. Prof. Herer zasugerował, że być może jest inaczej na 

Akademii Sztuk Pięknych, na której wykłada dr Zbrzezny. Prof. Herer stwierdził, że nie chce 

tego oceniać, ale jeśli taka sytuacja występuje to przynajmniej w jakiejś mierze można 

zrozumieć, z czego wynika brak międzynarodowej aktywności naukowej habilitanta. 

Prof. Tałasiewicz na prośbę przewodniczącej Rady powtórzył swoją uwagę wcześniej 

wyrażoną na czacie. Prof. Tałasiewicz poinformował, że zapoznał się ze stanowiskiem komisji, 

natomiast nie jest jako członek Rady tym stanowiskiem związany i ma prawo wyrazić swoją 

opinię. Jego zdaniem brak międzynarodowego dorobku jest poważniejszą wadą w dorobku 

habilitanta niż uznała to komisja. Prof. Tałasiewicz odniósł się również do wypowiedzi prof. 

Herera, zwracając uwagę, że nie chodzi o brak publikacji w języku angielskim. Podkreślił, że 

należy publikować na takim rynku zagranicznym, który jest właściwy dla danego tematu, a 

więc również w innych językach niż angielski.  

Następnie głos zabrał prof. Brzechczyn, który przyznał, że komisja habilitacyjna 

odnotowała brak publikacji zagranicznych. Uzupełniając przedstawione przez prof. Herera 

wyjaśnienie, prof. Brzechczyn zasugerował, że habilitant mógł nie mieć czasu na rozwijanie 

swojej aktywności konferencyjnej czy na przygotowanie publikacji międzynarodowych ze 

względu na dużą aktywność w sferze organizacyjnej i dydaktycznej na swojej uczelni. Prof. 

Brzechczyn podkreślił, że komisja ma tylko dwie możliwości: albo uznać dorobek 

habilitacyjny albo go odrzucić. Recenzent stwierdził, że po długiej dyskusji komisja podjęła 

uchwałę o zwrócenie się do Rady o nadanie dr. Zbrzeznemu stopnia doktora habilitowanego 

pomimo tych braków.  

Dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. ucz., zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie 

ostatecznej konkluzji komisji habilitacyjnej, że dorobek habilitanta spełnia ustawowe 

wymagania pomimo różnych braków, które komisja sama odnotowała. Prof. Golińska-Pilarek 
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przypomniała, że ustawowe wymagania dotyczą znacznego wkładu w rozwój dyscypliny. 

Przypomniała również, że wśród zarzutów stawianych habilitantowi przez komisję były 

poważne zarzuty takie jak np.: błędy warsztatowe, eseistyczny, nienaukowy charakter 

rozprawy. Prof. Golińska-Pilarek zauważyła, że zarzuty te mogłyby podważyć konkluzję, że 

dorobek habilitacyjny stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny. Ponieważ komisja 

ostatecznie uznała, że osiągnięcie habilitacyjne przeważa nad brakami i niedoskonałościami, 

prof. Golińska-Pilarek poprosiła o zwięzłe – zawarte w trzech zdaniach – wyjaśnienie, na czym 

polega znaczny wkład habilitanta w rozwój dyscypliny. Zwróciła też uwagę, że czasami 

odpowiedź na to pytanie można znaleźć nawet w tytule pracy, ale w tym wypadku tytuł 

osiągnięcia jest bardzo hasłowy i o typie wkładu nie informuje. 

Prof. Dobieszewski przypomniał, że członkom Rady przedstawiona została uchwała 

komisji napisana w języku polskim, napisana przez osoby zajmujące się filozofią. Prof. 

Dobieszewski stwierdził, że nie widzi w związku z tym potrzeby, aby w kilku zdaniach skracać 

to, co można było odczytać w poważnym wypracowanym stanowisku komisji. Jego zdaniem 

nie da się sprowadzić tego starannie przemyślanego stanowiska do trzech zdań, które będą 

musiały być niezadowalające. 

O głos poprosił prof. Wiśniewski, który w odpowiedzi na pytanie prof. Golińskiej-

Pilarek zastrzegł, że postara się odpowiedzieć nie w trzech zdaniach, ale w trzech punktach. 

Po pierwsze, wyjaśnił, że teoria krytyczna w swojej klasycznej formie skończyła swoje 

zainteresowanie współczesnym światem w momencie śmierci jej największych 

przedstawicieli, czyli pod koniec lat 70-tych i 80-tych. Od tego czasu również z przyczyn 

biograficznych ten rodzaj namysłu nad społeczeństwem nie został nigdy odniesiony do 

fenomenów społecznych, z którymi mierzymy się po latach 80-tych XX wieku. Zdaniem prof. 

Wiśniewskiego próby ujęcia tego tematu pochodzące ze szkoły frankfurckiej mają tę wadę, że 

mimo zapowiedzi, iż próbują się skonfrontować z tą rzeczywistością, ostatecznie tego nie 

czynią. Recenzent podkreślił, że książka habilitanta jest udaną próbą podjęcia właśnie tego 

tematu.  

Po drugie, prof. Wiśniewski zauważył, że bardzo trudną rzeczą w paradygmacie szkoły 

frankfurckiej jest próba objęcia fenomenów, o których mówił. Stosując kategorie szkoły 

frankfurckiej, dr Zbrzezny rekonstytuuje te fenomeny w taki sposób, że stają się one pojęciowo 

dostępne tej tradycji. Tego typu globalne analizy podjęte przez dr. Zbrzeznego nie były 

podejmowane w literaturze światowej.  

Po trzecie, prof. Wiśniewski podkreślił, że forma rozprawy habilitacyjnej jest bardzo 

rzadką, właściwie niespotykaną, próbą odnowienia języka filozoficznego, który przez dużą 
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część filozofów społecznych uznawany jest za już nieaktualny. Habilitant podejmuje próbę 

wypracowania tego języka na nowo oraz powrotu do pewnej formy filozofowania, która od 

wielu lat jest nieobecna na rynku filozoficznym. Zdaniem prof. Wiśniewskiego, ta próba jest 

całkowicie udana. 

Prof. Wiśniewski przypomniał też, że w swojej recenzji nie bez przyczyny przywołał 

Dialektykę oświecenia i Dialektykę negatywną, które były ostatnimi dwoma – jeżeli nie 

jedynymi – pracami starającymi się odnieść do współczesnej rzeczywistości społecznej. 

Zdaniem prof. Wiśniewskiego nie będzie przesadą stwierdzenie, że praca dr. Zbrzeznego jest 

trzecią taką próbą.  

Prof. Golińska-Pilarek podziękowała prof. Wiśniewskiego za wyjaśnienia, zaznaczając, 

że w pełni odpowiedział na jej pytanie. 

Następnie głos zabrał prof. Herer, który również odniósł się do pytania prof. Golińskiej-

Pilarek. Zdaniem prof. Herera istotnego wkładu habilitanta w rozwój nauki należałoby szukać 

w teorii nowoczesności, w której budowane są różne pojęcia i rozwijane różne koncepcje 

nowoczesności. Prof. Herer uznał, że właśnie w tym obszarze należy wkład habilitanta 

zlokalizować. Argumenty stawiane przez dr. Zbrzeznego są nowe i oryginalne.  

Dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, prof. ucz., odnosząc się do dyskusji, przywołał swój 

udział w komisji habilitacyjnej w Niemczech, w której pojawił się podobny problem. 

Habilitantka zajmowała się ważnym wycinkiem filozofii niemieckiej i również nie 

wykazywała się aktywnością międzynarodową. Był to problem podnoszony przez wszystkich 

członków komisji. Jej dorobek był jednak dobry, solidny i ciekawy, co przesądziło na korzyść 

habilitantki. Podobnie w tym wypadku wszyscy członkowie komisji uznali, że osiągnięcie 

habilitacyjne dr. Zbrzeznego jest częścią polskiej filozofii, która powinna być obecna poza 

granicami. Prof. Kloc-Konkołowicz stwierdził, że nie ma wątpliwości, iż habilitant zapozna 

się ze sformułowanymi wątpliwościami i zarzutami, potraktuje je jako lekcję i przyłoży się do 

aktywności międzynarodowej. Zdaniem prof. Kloca-Konkołowicza byłoby niedobrze, gdyby 

rozwój naukowy habilitanta został zatrzymany i gdyby uniemożliwiono mu wniesienie jego 

bardzo ciekawych pomysłów, rozwiązań i perspektyw do międzynarodowego obiegu.  

Następnie o głos poprosił prof. Brzechczyn, który zauważył, że praca habilitanta należy 

do tzw. substancjalnej filozofii historii, a dotyczy ona współczesności, późnego kapitalizmu. 

Recenzent stwierdził, że siłą rzeczy autor nie jest w stanie prowadzić badań empirycznych, ale 

musi zastosować metodę bardziej metaforyczną. Zdaniem prof. Brzechczyna habilitant 

zaproponował m.in. metaforę transformowania społeczeństwa, dzięki czemu mógł przełożyć 

na swój język – język metaforyczny – stanowiska innych autorów. Prof. Brzechczyn 
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podkreślił, że habilitant dokonał interpretacji innych koncepcji oraz zajął własne stanowisko 

we współczesnym sporze dotyczącym kierunku zmian globalnego kapitalizmu. Stanowisko 

dr. Zbrzeznego jest, zdaniem prof. Brzechczyna, oryginalne zarówno na gruncie polskim jak i 

na gruncie międzynarodowym. Z tego powodu członkowie komisji żałowali, że habilitant nie 

publikuje swoich wyników za granicą. Prof. Brzechczyn uznał, że sama monografia dr. 

Zbrzeznego stanowi oryginalny wkład w filozofię społeczną w Polsce.  

Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodnicząca Rady zarządziła 

głosowanie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Aleksandrowi Zbrzeznemu. 

 

 Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 13 0 4 

 

Członkowie Rady przyznali dr. Aleksandrowi Zbrzeznemu stopień doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie filozofia.  

Przewodnicząca podziękowała członkom komisji habilitacyjnej – a w szczególności 

recenzentom – za ich pracę. Podziękowała też za udział w posiedzeniu i w dyskusji, która 

pozwoliła rozwiać szereg wątpliwości.  

4. Uchwała RNDF w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Anny Szyjkowskiej-

Piotrowskiej od uchwały nr 48 Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia z dnia 8 września 

2020 r. odmawiającej nadania dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia 

Wracając do sprawy proceduralnej podniesionej przez prof. Bigaja, przewodnicząca 

wyjaśniła, że rozumie, iż członkowie rady mogli nie zapoznać się z przedstawioną instrukcją 

dostatecznie wcześnie. Zapowiedziała, że zasady zawarte w instrukcjach nie dotyczą obecnego 

posiedzenia Rady. Ich celem jest jedynie usprawnienia procedowania nad dokumentami. 

Poprosiła, by przełożyć dyskusję nad tymi zasadami do punktu „Informacje przewodniczącej 

RNDF”, w ramach którego zamierzała wyjaśnić te zasady bardziej szczegółowo.  

Po upewnieniu się, że sprawy będą procedowane według starych zasad, prof. Bigaj 

zgodził się z propozycją przewodniczącej.  

Przewodnicząca przypomniała, że we wrześniu 2020 r. członkowie RNDF podjęli 

uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej. 
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Habilitantka złożyła odwołanie od decyzji Rady, które wpłynęło 18 listopada 2020 r. 

Przewodnicząca poinformowała, że w przypadku odwołań Rada ma 3 miesiące na ich 

rozpatrzenie. W przypadku odwołania dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej termin ustawowy upłynął 

w lutym 2021 r., jednak ze względu na powołanie Rady w marcu 2021 r. nie zostało ono 

rozpatrzone w terminie.  

Prof. Paprzycka-Hausman przypomniała, że prof. Dobieszewski zwrócił się z prośbą do 

prof. Sosnowskiej, przewodniczącej komisji habilitacyjnej o opinię, która została udostępniona 

członkom Rady wraz z innymi materiałami.  

Przewodnicząca poinformowała, że Rada może podjąć jeden z dwóch możliwych 

kroków. Po pierwsze, Rada może uznać, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie. 

Wówczas w trybie tzw. autokontroli zgodnie z art. 132 § 1 kpa Rada podejmuje uchwałę o 

uchyleniu wcześniej podjętej uchwały, a następnie musi przyjąć uchwałę o nadaniu stopnia 

doktora habilitowanego. Przewodnicząca podkreśliła, że ostateczne rozstrzygnięcie musi być 

rozstrzygnięciem na korzyść osoby składającej odwołanie. Po drugie, stosując się do art. 21 

ustawy o stopniach i tytule naukowym, Rada może zdecydować o przekazaniu odwołania do 

Rady Doskonałości Naukowej wraz ze swoją opinią dotyczącą odwołania.  

Prof. Paprzycka-Hausman przypomniała, że na posiedzeniu Rady w grudniu 2020 r. 

przewodniczący Rady I kadencji, prof. Dobieszewski, poinformował, że zrezygnował z 

możliwości zastosowania trybu autokontroli. Po przeprowadzeniu konsultacji, prof. 

Dobieszewski uznał powodzenie takiego postępowania za niepewne. Przewodnicząca wyraziła 

opinię, że procedura ta jest kłopotliwa w przypadku ciał kolegialnych ze względu na to, że 

trudno jest przewidzieć, że ostateczny wynik głosowania będzie pozytywny. W związku z tym 

Prezydium Rady postanowiło zaproponować postępowanie zgodnie z drugą ścieżką. 

Przewodnicząca przypomniała, że udostępniony został projekt opinii o odwołaniu z prośbą 

zawartą w Instrukcji o przesyłanie konkretnych uwag do niedzieli. Przewodnicząca otworzyła 

dyskusję, przypominając, że – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – dyskusja może dotyczyć 

zarówno konkretnych uwag i poprawek do projektu jak i całości postępowania. 

Przewodnicząca zwróciła się do swego zastępcy, prof. Herera, z prośbą o ewentualne 

uzupełnienie jej wypowiedzi. Prof. Herer podkreślił, że opcja związana z zastosowaniem 

art. 132 § 1 kpa miała tę wadę, że wymagałaby od członków Rady uznania złożonego przez 

habilitantkę odwołania w całości. Prof. Herer wyjaśnił następnie, że z większością zgłoszonych 

w odwołaniu zastrzeżeń trudno się zgodzić, co zostało w projekcie opinii wyjaśnione. 

Podkreślił jednak, że w przedstawionym projekcie uznany jest przynajmniej jeden istotny 

zarzut stawiany przez habilitantkę, w związku z czym zaproponowana opinia nie jest 
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całkowicie negatywna. Wyraził opinię, że jest wręcz przeciwnie, gdyż projekt opinii zawiera 

deklarację ponownego głosowania nad sprawą, o ile Rada Doskonałości Naukowej skieruje ją 

do RNDF.  

Następnie o głos poprosił prof. Bigaj, który stwierdził, że po przeczytaniu 

zaproponowanej opinii odniósł wrażenie, że jest ona raczej negatywna. Zdaniem prof. Bigaja 

zarzuty podnoszone przez dr Szyjkowską-Piotrowską były odrzucone zdecydowanie i wręcz 

ostro. Prof. Bigaj zasugerował, że opinia w sprawie odwołania nie musi być negatywna. 

Przypomniał, że Rada miała do czynienia z analogiczną sprawą przy odwołaniu złożonym 

przez dr. Jacka Ziobrowskiego, które Rada zaopiniowała pozytywnie. Następnie prof. Bigaj 

odniósł się do głosowania nad nadaniem stopnia doktora habilitowanego dr Szyjkowskiej-

Piotrowskiej, które odbyło się we wrześniu 2020 r. Zdaniem prof. Bigaja doszło wówczas do 

pewnych nieporozumień o charakterze werbalnym, pojawiły się sugestie popełnienia 

autoplagiatu, które zostały wyjaśnione. Stwierdził też, że błędnie odczytany został fragment 

recenzji. Zdaniem prof. Bigaja wynik głosowania mógł być oparty na błędnych przesłankach i, 

w związku z tym zasugerował, że może warto byłoby rozpatrzyć bardziej pozytywną opinię. 

Prof. Bigaj przyznał, że nie wszystkie zarzuty sformułowane w odwołaniu są słuszne, wyraził 

jednak przekonanie, że warto byłoby wzmocnić pozytywną opinię, podkreślając, że jesteśmy 

gotowi ponownie przystąpić do głosowania. Prof. Bigaj zaapelował też o wzmocnienie 

pozytywnego przekazu.  

Odnosząc się ad vocem do wypowiedzi prof. Bigaja, prof. Paprzycka-Hausman zwróciła 

uwagę, że w projekcie opinii Rada uznaje nie tylko, że popełniony został błąd proceduralny, 

ale dodatkowo – w zakończeniu – znajduje się informacja, że Rada uznaje, że uzasadnienie 

skarżonej uchwały nie było wystarczające do odmowy nadania stopnia. Przewodnicząca 

podkreśliła, że w przypadku odmowy nadania stopnia Rada ma obowiązek sformułować 

przekonujące uzasadnienie poprzedzone dyskusją. Prof. Paprzycka-Hausman wyjaśniła 

również, że zgodnie z uzyskaną opinią prawną Rada nie musi określać, czy opinia jest 

pozytywna czy negatywna. Dodała, że w projekcie opinia została wyrażona przez odrzucenie 

większości zarzutów i jednoczesne przyznanie, że Rada popełniła pewne błędy. Zdaniem prof. 

Paprzyckiej-Hausman zdecydowanie i ostrość odpowiedzi są uzasadnione tym, że niektóre 

zarzuty podważają kompetencje Rady.  

Następnie głos zabrała prof. Golińska-Pilarek, która przypomniała zebranym, że opinia 

w sprawie odwołania dr. Jacka Ziobrowskiego nie była jednoznacznie pozytywna, a zawierała 

jedynie informację, że Rada pozytywnie opiniuje odwołanie w zakresie, w którym wystąpiły 

uchybienia formalne. Zdaniem prof. Golińskiej-Pilarek uchybienia formalne w sprawie dr. 
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Ziobrowskiego były nawet większe niż w przypadku obecnie rozpatrywanego odwołania: brak 

głosowania w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego oraz niezaproszenie 

na posiedzenie członków komisji habilitacyjnej. Rada nie podjęła jednak uchwały, która w 

całości przyjmuje odwołanie dr. Ziobrowskiego. Zdaniem prof. Golińskiej-Pilarek również w 

przypadku rozpatrywania sprawy o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Szyjkowskiej-

Piotrowskiej popełnione zostały błędy formalne. Prof. Golińska-Pilarek podkreśliła wagę 

błędów formalnych, stwierdzając, że właśnie na ich podstawie podważona może zostać cała 

procedura. Zdaniem prof. Golińskiej-Pilarek jeżeli Rada Doskonałości Naukowej uzna te 

błędy, to odwołanie trafi do ponownego rozpatrzenia przez RNDF lub zostanie przekazane do 

innej uczelni.  

Odnosząc się ad vocem do wypowiedzi prof. Golińskiej-Pilarek, prof. Bigaj zwrócił 

uwagę, że opinia Rady w sprawie odwołania dr. Ziobrowskiego była bardzo krótka. Zawierała 

stwierdzenie, że Rada opiniuje odwołanie pozytywnie, choć prof. Bigaj przyznał, że może nie 

w pełnym zakresie. Jego zdaniem różnica między propozycjami opinii w obu sprawach jest 

dość znaczna. Następnie prof. Bigaj wyraził nadzieję, że błędy ujawnione w projekcie opinii 

przyczynią się do przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.  

O głos poprosił prof. Herer, który zwrócił uwagę, że Rada przyznaje się w projekcie 

opinii do popełnienia błędu, który – jego zdaniem – nie jest wyłącznie błędem formalnym. 

Podkreślił, że jeżeli weźmie się pod uwagę rozkład głosów w głosowaniu za nadaniem stopnia 

doktora habilitowanego, to można wątpić, czy Rada faktycznie zagłosowałaby za odmową 

nadania stopnia, gdyby takie głosowanie przeprowadzono. Zdaniem prof. Herera uchybienie to 

jest bardzo poważne i może przyczynić się do decyzji Rady Doskonałości Naukowej o 

przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Prof. Herer zwrócił też uwagę, że w 

przedstawionej opinii Rada deklaruje wolę ponownego rozpatrzenia sprawy. Prof. Herer 

zgodził się także z opinią prof. Bigaja, że w trakcie dyskusji poprzedzającej głosowanie nad 

nadaniem stopnia doktora habilitowanego nie wybrzmiały argumenty osób głosujących za 

nadaniem stopnia. Jego zdaniem byłoby korzystne, aby Rada ponownie mogła zająć się sprawą 

i podjąć dyskusję, w trakcie której wybrzmiałyby argumenty obu stron. Zdaniem prof. Herera 

zaproponowana opinia daje podstawy do ponownego rozpatrzenia sprawy. Prof. Herer zwrócił 

również uwagę, że większość stawianych w odwołaniu zarzutów była chybiona i Rada nie 

może odnieść się do nich pozytywnie.  

Prof. Golińska-Pilarek następnie odczytała fragment opinii Rady w sprawie odwołania 

dr. Ziobrowskiego, która zawierała informację, że Rada opiniuje odwołanie pozytywnie ze 

względu na uchybienia formalne. Prof. Golińska-Pilarek przypomniała uwagę przewodniczącej 
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Rady, że opinia nie musi być pozytywna lub negatywna. Prof. Golińska-Pilarek, podobnie jak 

prof. Herer, wyraziła wątpliwość dotyczącą tego, jak przebiegałoby głosowanie w sprawie 

odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, gdyby zostało przeprowadzone i gdyby 

podjęto głębszą dyskusję przed tym głosowaniem. Prof. Golińska-Pilarek przypomniała 

również, że postulowała przeprowadzenie głosowania nad odmową nadania stopnia doktora 

habilitowanego w trakcie procedowania sprawy dr. Ziobrowskiego.  

Odnosząc się do sugestii sformułowanej przez prof. Bigaja, prof. Paprzycka-Hausman 

zwróciła uwagę, że w wypadku opinii dotyczącej odwołania dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej nie 

można było zastosować formuły zastosowanej w wypadku sprawy dr. Ziobrowskiego, gdyż nie 

wszystkie zarzuty przedstawione jako błędy formalne można było zaopiniować pozytywnie. 

Na przykład jednym z zarzucanych błędów formalnych było zajęcie przez Radę innego 

stanowiska niż stanowisko komisji habilitacyjnej. Przewodnicząca podkreśliła raz jeszcze, że 

uzasadnienie merytoryczne dla uchwały odmawiającej nadania stopnia powinno być 

wyczerpujące, a tego w uzasadnieniu uchwały dotyczącej sprawy dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej 

zabrakło, co wynikło także z niepodjęcia dostatecznie głębokiej dyskusji.  

Wobec braku dalszych głosów, przewodnicząca odczytała treść uchwały i zarządziła 

głosowanie nad przyjęciem opinii w sprawie odwołania dr Szyjkowskiej-Piotrowskiej. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 15 0 2 

  

Rada przyjęła uchwałę w sprawie opinii dotyczącej odwołania dr Anny Szyjkowskiej-

Piotrowskiej. 

5. Rekomendacja dr. Michała Siermińskiego do nagrody Prezesa Rady Ministrów za 

wyróżniającą się rozprawę doktorską, na podstawie której został nadany stopień 

doktora w 2020 r. w dyscyplinie filozofia  

6. Rekomendacja dr. hab. Piotra Schollenbergera do nagrody Prezesa Rady Ministrów 

za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego w 2020 r. w dyscyplinie filozofia 

Przewodnicząca poprosiła prof. Kloc-Konkołowicza o zreferowanie spraw dotyczących 

rekomendacji do nagród Prezesa Rady Ministrów. Prof. Kloc-Konkołowicz poinformował, że 
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obecnie rekomendacje do nagrody Prezesa Rady Ministrów należą do kompetencji rad 

naukowych dyscyplin. Natomiast z uwagi na długi proces konstytuowania się RNDF podjęte 

zostały wcześniej kroki w celu wyłonienia odpowiednich kandydatur. W każdej z kategorii, 

zarówno dotyczącej wyróżniającej się rozprawy doktorskiej jak i wysoko ocenionego 

osiągnięcia będącego podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, Uniwersytet 

Warszawski może zgłosić jedną kandydaturę w każdej z dyscyplin. Zaproponowane 

kandydatury dr. Michała Siermińskiego i dr. hab. Piotra Schollenbergera spełniają kryteria 

stawiane kandydatom do nagrody Prezesa Rady Ministrów w stopniu najwyższym. Prof. Kloc-

Konkołowicz poinformował zebranych, że zarówno sprawa nadania stopnia doktora Michałowi 

Siermińskiemu jak i stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Schollenbergerowi były 

procedowane przez Radę Naukową poprzedniej kadencji. Wybór obu kandydatur podyktowany 

był bardzo dobrymi recenzjami dorobku habilitacyjnego oraz wyróżnieniem rozprawy 

doktorskiej. Członkowie Rady mogli zapoznać się z recenzjami w obu postępowaniach, a także 

z uzasadnieniami i opiniami osób niezaangażowanych w przewód doktorski i procedurę 

habilitacyjną.  

 Prof. Kloc-Konkołowicz przytoczył najważniejsze fragmenty rekomendacji, które 

podkreślały zasadność wyboru zaproponowanych kandydatur. Następnie prof. Kloc-

Konkołowicz zwrócił się do członków Rady z prośbą o poparcie zaproponowanych kandydatur. 

Wobec braku uwag ze strony zebranych przewodnicząca zarządziła głosowanie 

wniosku o rekomendację dr. Michała Siermińskiego, a następnie wniosku o rekomendację dr. 

hab. Piotra Schollenbergera. 

 

Wyniki głosowania w sprawie rekomendacji dr. Michała Siermińskiego: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

26 22 21 0 1 

  

Rada poparła rekomendację dr. Michała Siermińskiego do nagrody Prezesa Rady 

Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską, na podstawie której został nadany stopień 

doktora w 2020 r. w dyscyplinie filozofia. 
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Wyniki głosowania w sprawie rekomendacji dr. hab. Piotra Schollenbergera: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

26 23 18 2 3 

  

Rada poparła rekomendację dr. hab. Piotra Schollenbergera do nagrody Prezesa Rady 

Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora 

habilitowanego w 2020 r. w dyscyplinie filozofia. 

7. Rekomendacja dr. hab. Mateusza Salwy i dr. hab. Marcina Poręby na członków Rady 

Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz dr. hab. Tomasza Bigaja, prof. ucz. 

na członka Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej 

Prof. Paprzycka-Hausman poinformowała członków Rady, że wpłynęło pismo Rektora 

z prośbą o wyrażenie przez Radę opinii w sprawie kandydatur na członków Rady Szkoły 

Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 

Rekomendowani na członków Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych zostali: dr 

hab. Mateusz Salwa i dr hab. Marcin Poręba, natomiast na członka Rady Międzydziedzinowej 

Szkoły Doktorskiej rekomendowany został dr hab. Tomasz Bigaj, prof. ucz. 

Wobec braku uwag ze strony zebranych przewodnicząca zarządziła głosowania 

wniosków o pozytywne zaopiniowanie kandydatów na członków Rady Szkoły Doktorskiej 

Nauk Humanistycznych i kandydata na członka Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 

 

1) Wyniki głosowania w sprawie pozytywnej opinii nt. kandydatów na członków Rady 

Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych: 

 

Kandydatura Uprawnieni do 

głosowania 

Oddane 

głosy 
Za Przeciw 

Wstrzymujące 

się  

dr hab.  

Mateusz Salwa  26 22 18 2 2 

dr hab.  

Marcin Poręba  
26 22 20 1 0 

 

Rada pozytywnie zaopiniowała obie kandydatury na członków Rady Szkoły 

Doktorskiej Nauk Humanistycznych. 
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2) Wyniki głosowania w sprawie pozytywnej opinii nt. kandydatury dr. hab. Tomasza Bigaja, 

prof. ucz. na członka Rady Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej: 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

26 22 20 1 1 

 

Rada pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Tomasza Bigaja na członka Rady 

Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. 

8. Uchwała RNDF w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej 

do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników 

badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii 

Następnie Rada przystąpiła do głosowania w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

Rady do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie 

pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii. Członkowie 

Rady wybierali pomiędzy dwiema kandydaturami: dr Natalii Juchniewicz i dr. hab. Rafała 

Wonickiego.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Dr Natalia Juchniewicz Dr hab. Rafał Wonicki 

26 23 13 10 

  

Rada wybrała dr Natalię Juchniewicz na przedstawiciela Rady do komisji konkursowej 

do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-

dydaktycznych w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozofii.  
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9. Uchwała RNDF w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady do komisji konkursowej 

do rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników 

badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki na Wydziale Filozofii 

Przewodnicząca poinformowała, że w dalszej części Rada podejmie decyzję w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na 

stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki na 

Wydziale Filozofii. Gotowość do pełnienia funkcji przedstawiciela Rady wyrazili: dr Katarzyna 

Kuś i dr hab. Tadeusz Ciecierski. 

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Dr Katarzyna Kuś Dr hab. Tadeusz Ciecierski 

26 23 11 11 

 

 Jeden z członków Rady nie oddał ważnego głosu, a pozostałe głosy rozłożyły się 

równomiernie pomiędzy kandydatury dr Kuś i prof. Ciecierskiego.  

Wobec braku rozstrzygnięcia głosowania przewodnicząca zarządziła ponowne 

głosowanie. Prof. Ciecierski zaapelował do członków Rady o oddanie głosów na kandydaturę 

dr Katarzyny Kuś.  

 

Wyniki głosowania: 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Dr Katarzyna Kuś Dr hab. Tadeusz Ciecierski 

26 21 18 3 

 

Rada wyznaczyła dr Katarzynę Kuś do komisji konkursowej do rozstrzygnięcia 

konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w 

Zakładzie Logiki na Wydziale Filozofii. 

10. Dyskusja RNDF w sprawie poparcia „Sprzeciwu wobec trybu wprowadzania zmian 

w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów konferencyjnych” 

Komitetu Nauk Filozoficznych PAN 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska, 

przewodnicząca Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, zwróciła się do Rady z sugestią poparcia 
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sprzeciwu KNF PAN wobec trybu wprowadzania zmian w wykazie czasopism naukowych i 

recenzowanych materiałów konferencyjnych. Prof. Paprzycka-Hausman przypomniała, że 

stanowisko to zostało członkom Rady udostępnione. Poinformowała też, że uzyskało ono 

poparcie Rady Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Prof. Paprzycka-Hausman wyraziła opinię, że również RNDF UW powinna w jakiejś 

formie wyrazić swoje poparcie dla sprzeciwu wobec zmian, szczególnie wobec faktu, że do 

zadań Rady należy m.in. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem ewaluacji, dla 

którego wykaz czasopism i ich punktacja odgrywa kluczową rolę. Innym zadaniem Rady, dla 

którego wykaz ten jest ważny, jest np. formułowanie kryteriów oceny okresowej. 

Przewodnicząca poinformowała o problemach natury prawnej związanych z wątpliwością, czy 

Rada posiada kompetencje do zajmowania stanowiska w tej kwestii. W Statucie UW 

kompetencje rad naukowych dyscyplin nie obejmują wydawania opinii; prawo takie posiadają 

rady wydziałów. Jednak, jak zauważyła przewodnicząca, sprawa jest na tyle istotna, że szereg 

rad naukowych dyscyplin UW podjęło już takie uchwały mimo, że mają one charakter jedynie 

symboliczny. 

Prof. Paprzycka-Hausman wyraziła opinię, że Rada powinna w jakiejś formie wyrazić 

swój sprzeciwu wobec tych zmian. Zwróciła uwagę, że nawet jeżeli jakaś rada inżynierów nie 

ma wśród swych kompetencji wygłaszania opinii, a ministerstwo wyda komunikat arbitralnie 

zmieniający narzędzia miernicze, to taka rada powinna wyrazić swój sprzeciw dla wspólnego 

dobra.  

 Przewodnicząca zwróciła się do członków Rady z prośbą o wyrażenie ich opinii w tej 

sprawie. Zapytała członków Rady, czy uważają, po pierwsze, że Rada powinna zająć 

stanowisko w tej sprawie, a po drugie, czy Rada powinna zająć stanowisko w obliczu 

wątpliwości prawnych. Poinformowała również, że został przygotowany projekt uchwały, 

który mógłby zostać przegłosowany na kolejnym posiedzeniu. Prof. Paprzycka-Hausman 

zwróciła uwagę, że taka opinia powinna mieć merytoryczne uzasadnienie, a nie może jedynie 

informować o poparciu stanowiska KNF PAN. 

Głos zabrał dr Adam Andrzejewski, który zauważył, że również symboliczne sprzeciwy 

mają sens. Dr Andrzejewski zauważył, że w tym wypadku sprzeciw ma głęboki sens 

merytoryczny, ponieważ zmiany dokonane w wykazie czasopism uznać należy za skandaliczne 

z merytorycznego punktu widzenia. Nie uprawia się filozofii dla punktów, ale mają one 

znaczenie np. dla ewaluacji. Tego typu zmiany pozbawiają ewaluację jakiekolwiek sensu.  

Prof. Odrowąż-Sypniewska poinformowała, że nie zależy jej, aby Rada poparła akurat 

stanowisko KNF PAN, ale aby zaznaczyła swój sprzeciw. Prof. Odrowąż-Sypniewska 
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wyjaśniła, że stanowisko KNF powstało po długiej dyskusji i w ramach zawartego kompromisu. 

Zaznaczyła, że z tego względu mogłoby być dobrym punktem wyjścia. Informację, że Rada 

Naukowa Dyscypliny Filozofia UJ poparła to stanowisko, otrzymała niedawno od jej 

przewodniczącego, prof. dr. hab. Tomasza Placka. Prof. Odrowąż-Sypniewska zaznaczyła, że 

trzeba się liczyć z tym, iż głos ten będzie jedynie symboliczny. Przypomniała też, że wśród 

członków Rady są co najmniej dwie osoby zaangażowane w proces przygotowywania wykazu 

czasopism. Uznała, że choćby z tej racji Rada powinna w tej sprawie głos zabrać.  

Dr hab. Bieniak wyraziła przekonanie, że członkowie Rady nie różnią się w ocenie tej 

sytuacji. Prof. Bieniak zwróciła uwagę, że wprowadzone zmiany uderzają nie tylko w te 

czasopisma, które zostały poszkodowane przez nieproporcjonalne przyznanie punktów innym 

czasopismom, ale uderzają również w te czasopisma, których punktacja została podniesiona. 

Wprowadzone w tym trybie zmiany powodują, że publikowanie w czasopismach, którym 

punktację nagle podniesiono, staje się problematyczne z etycznego punktu widzenia, a w 

niekomfortowej sytuacji stawia wszystkie osoby od lat z takim czasopismem związane. Prof. 

Bieniak powołała się na przykład Przeglądu tomistycznego, z którym od lat współpracuje. 

Zakończyła swoją wypowiedź wnioskiem, że nieprzejrzysty i daleki od wszelkich standardów 

proces zmian punktacji czasopism uderza we wszystkich tych, którzy chcą w rzetelny sposób 

uprawiać naukę.  

Prof. dr hab. Piotr Balcerowicz wyraził opinię, że zajęcia stanowiska przez Radę ma 

wprawdzie jedynie wymiar symboliczny, ale jest istotne. Stwierdził, że zapewne nie ma 

żadnego ciała powołanego do opiniowania tak kuriozalnych decyzji Ministra, podjętych wbrew 

jakimkolwiek zasadom i regułom. W takiej jednak sytuacji, zdaniem prof. Balcerowicza, mamy 

nie tylko prawo, ale moralny obowiązek, do wyrażenia stanowczego i mocnego stanowiska 

przeciw tego typu arbitralnym zmianom.  

Prof. dr hab. Paweł Łuków, podzielając wątpliwości dotyczące kompetencji Rady jako 

właściwego podmiotu z punktu widzenia przepisów, uznał, że z merytorycznego punktu 

widzenia to właśnie w gestii RNDF leży dbałość o jakość dyscypliny filozofia na UW. Prof. 

Łuków dodał, że Komitet Etyki w Nauce PAN, którego prof. Łuków jest przewodniczącym, 

podjął analogiczną uchwałę jeszcze w lutym po pierwszym komunikacie Ministra. Prof. Łuków 

przywołał niektóre argumenty w tej uchwale zawarte. Podkreślił, że tego typu działania nie 

tylko są niezgodne z przepisami i zasadami, ale uderzają w reputację tych ośrodków, których 

czasopisma – nie wiadomo w jakim trybie – uzyskały wyższą punktację. Przypomniał, że 

wspominała już o tym prof. Bieniak. Prof. Łuków wyraził opinię, że te zmiany podważają 

reputację całego środowiska naukowego.  
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Następnie głos zabrał prof. Ciecierski, który uznał, że trudno wyobrazić sobie, że Rada 

nie poparłaby sprzeciwu KNF. Prof. Ciecierski zwrócił się do przewodniczącej Rady z prośbą 

o wyjaśnienie, czy Rada ma jedynie poprzeć stanowisko KNF, czy też sformułować własne.  

Prof. Paprzycka-Hausman odpowiedziała, że Rada musi sformułować własne 

stanowisko, ponieważ uchwała, którą podejmie, musi mieć podstawę prawną. W tym wypadku 

podstawą prawną mogą być jedynie określone w Statucie UW zadania rad naukowych 

dyscyplin, w których realizacji zmiany te odgrywają istotną rolę.  

Przewodnicząca odniosła się również do pytania prof. Golińskiej-Pilarek zadanego na 

czacie, czy Rada musi podjąć uchwałę, czy może zająć stanowisko. Przewodnicząca powołała 

się na informacje uzyskane od prawników, że Rada może jedynie podejmować uchwały. 

Dodatkowo przewodniczący Rady może wydać obwieszczenie, które może jedynie zawierać 

np. sprostowanie lub korektę drobnego błędu. Rada musiałaby zatem podjąć uchwałę. 

Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra zwróciła uwagę, że brak reakcji Rady na zmiany w 

wykazie czasopism może zostać uznane za zgodę i w związku z tym Rada nie może milczeć w 

tak ważnej kwestii.  

Wobec braku dalszych głosów przewodnicząca podziękowała za dyskusję. Prof. 

Paprzycka-Hausman uznała, że Rada wyraziła zgodę na zajęcie stanowiska w tej kwestii i 

głosowanie nad uchwałą na kolejnym posiedzeniu. Przewodnicząca poinformowała, że 

propozycja uchwały zostanie udostępniona członkom Rady. Poprosiła również, żeby sugestie 

wszelkich zmian zgłaszać w trybie podanym w Instrukcji tak, aby Rada mogła wszelkie 

proponowane zmiany odpowiednio rozstrzygnąć.  

11. Informacje przewodniczącej RNDF  

Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za modelową dyskusję w punkcie 

dotyczącym nadania stopnia doktora habilitowanego. Podkreśliła wagę takich dyskusji w 

rozwiewaniu wątpliwości członków Rady. Zwróciła przy tym uwagę na różnicę między 

„starym” a „nowym” trybem postępowań habilitacyjnych. Przypomniała, że w przypadku 

nieprzyjęcia wniosku o nadanie stopnia w „starym” trybie, Rada musi przystąpić do głosowania 

wniosku o odmowie nadania stopnia. Prof. Paprzycka-Hausman zwróciła uwagę, że zaletą tej 

procedury było to, że dawała ona szansę na ponowne sformułowanie argumentów oraz na 

refleksję, czy argumenty za odmową nadania są na tyle ważkie, iż powinny przesądzić o 

odmowie nadania stopnia. Zgodnie z nowymi zapisami ustawy, procedura została znacząco 

skrócona: jeżeli Rada nie przyjmie wniosku o nadanie stopnia bezwzględną większością 
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głosów, tym samym Rada odmawia nadania stopnia. Przewodnicząca wyraziła opinię, że ta 

„nowa” procedura nakłada na członków Rady ogromną odpowiedzialność. Stwierdziła, że 

członkowie Rady nie powinni wyrażać swoich wątpliwości w głosowaniu, wstrzymując się od 

głosu, lecz powinni wszelkie wątpliwości wyrażać w dyskusji, dając szansę innym osobom na 

skontrowanie tych wątpliwości, a sobie – na ostateczne wyrobienie opinii.  

Następnie prof. Paprzycka-Hausman poinformowała członków Rady o wpłynięciu 

pisma w sprawie zgłaszania kandydatów do zespołów kwalifikacyjnych do Szkół Doktorskich. 

Rada ma prawo zgłosić 10 kandydatów. Przewodnicząca zachęciła do zgłaszania kandydatur.  

Kolejna sprawa dotyczyła konieczności podjęcia przez Radę wielu procedur 

związanych z szerokim zakresem zadań Rady. W związku z tym przewodnicząca wyraziła 

nadzieję na współpracę i zaangażowanie członków Rady w pracę zespołów, które będą w 

przyszłości tworzone. 

Następnie przewodnicząca odniosła się do zasad zgłaszania uwag do protokołów i 

projektów uchwał, o które wcześniej pytał prof. Bigaj. Wyjaśniła, że ich celem jest 

usprawnienie prac nad uchwalanymi przez Radę dokumentami. Jak wyjaśniła prof. Paprzycka-

Hausman, zgłoszenie uwag przed posiedzeniem pozwoli określić, czy będą one np. wymagały 

dodatkowych głosowań, które musiałyby być przygotowane przed posiedzeniem Rady. Część 

zgłaszanych uwag może również zostać przyjęta w formie autopoprawek, co również 

usprawnia procedowanie. Zaznaczyła, że tego typu sposób procedowania jest dość typowy. 

Zwróciła też uwagę, że w instrukcji przewidziana jest możliwość zgłaszania poprawek poza 

terminem – pod warunkiem poparcia przez trzech członków Rady. Przewodnicząca zwróciła 

się do zebranych z prośbą o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń i konstruktywnych uwag.  

O głos poprosił prof. Bigaj, który przyznał, że tego typu procedury są potrzebne, jeżeli 

chodzi o zgłaszanie uwag do pewnej propozycji uchwały. Wyraził natomiast obawę, że sposób 

sformułowania instrukcji sugeruje, że odbiera się członkom Rady prawo do dyskusji na samym 

posiedzeniu, że odmawia się im prawa do wyrażania opinii i zabierania głosu na forum Rady. 

Podkreślił, że czym innym jest zgłaszanie korekt, a czym innym np. odmienna opinia o tym, 

jaki wydźwięk powinna mieć uchwała. 

Przewodnicząca zapewniła, że ograniczanie prawa głosu nie było intencją instrukcji, a 

każdy członek Rady ma pełne prawo zabrać głos i wyrazić swoją opinię. Podkreśliła, że każdy 

członek Rady może wyrazić całkowicie negatywną opinię o przygotowanym projekcie, a Rada 

może tę opinię podzielić zarówno w dyskusji jak i w głosowaniu. Przewodnicząca wyjaśniła, 

że sformułowane w instrukcji zasady dotyczą jedynie sposobu procedowania nad konkretnymi 

zapisami przy założeniu, że Rada zasadniczo akceptuje przedstawioną propozycję, choć nie 
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musi jej akceptować. W szczególności chodziło o wykluczenie uwag ogólnikowych takich jak 

„coś mi się nie podoba”, „coś trzeba zmienić” 

Prof. Bigaj podziękował za wyjaśnienie i zwrócił uwagę, że pewne zapisy instrukcji 

mogły być mylące i sugerować brak możliwości zgłaszania uwag. 

Prof. Paprzycka-Hausman obiecała, że Prezydium postara się przeformułować zapisy 

instrukcji w świetle zgłoszonych przez prof. Bigaja zastrzeżeń.  

12. Sprawy różne i wolne wnioski  

Następnie głos zabrała prof. Golińska-Pilarek, która odniosła się do sposobu 

procedowania spraw dotyczących wskazywania członków komisji zatrudnieniowych. Prof. 

Golińska-Pilarek zwróciła się z zapytaniem, czy Rada zawsze ma głosować nad kandydaturami 

wskazanymi przez Dziekana, czy też może wskazywać własne kandydatury i w jakim trybie 

miałoby się to odbywać.  

Przewodnicząca odpowiedziała, że Rada ma pełne prawo wskazywania kandydatów, 

ale powinna się również odnieść do kandydatur już zgłoszonych.  

Prof. Golińska-Pilarek zwróciła uwagę, że ponowne głosowanie nad kandydaturami w 

przypadku braku rozstrzygnięcia, które miało miejsce na obecnym posiedzeniu wskazuje 

jednak na to, że Rada musi przegłosować jedynie wskazane jej kandydatury.  

Prof. Paprzycka-Hausman uznała, że zapewne popełniła błąd proceduralny, ponieważ 

powinna była zwrócić się do członków Rady z zapytaniem o rekomendowanie innych 

kandydatur. 

Prof. Golińska-Pilarek następnie zwróciła się z zapytaniem, czy Rada została już 

ukonstytuowana i czy przewidziane są kolejne wybory, ponieważ liczebność Rady obecnie jest 

mniejsza niż ustalona przez Rektora. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że wedle jej wiedzy liczebność Rady nie została zmieniona. 

W szczególności kworum liczone jest w odniesieniu do liczby osób, które powinny zasiadać w 

Radzie. 

Prof. Łuków wyjaśnił, że kwestia składu Rady była konsultowana z prawnikami, 

Uczelnianą Komisją Wyborczą i przewodniczącym wydziałowej komisji wyborczej, prof. dr. 

hab. Krzysztofem Wójtowiczem. Prof. Łuków otrzymał informację, że – po pierwsze – Rada 

w obecnym składnie jest ukonstytuowana, a jej uchwały są wiążące, a – po drugie – istnieje 

możliwość ogłoszenia wyborów uzupełniających. Odnosząc się do kwestii dotyczącej 

rekomendacji kandydatów do komisji, prof. Łuków wyjaśnił, że są to rekomendacje i Rada w 
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każdej chwili może zgłosić inne kandydatury. Odwołał się do decyzji przewodniczącej, by 

zgłaszane były co najmniej dwie kandydatury, by Rada miała wybór. Nie wyklucza to jednak 

zgłaszania innych kandydatur. 

Prof. Golińska-Pilarek zaproponowała możliwość uruchomienia forum, na którym 

członkowie Rady mogliby podejmować dyskusje przed posiedzeniem Rady. Mieliby 

możliwość zarówno zgłaszania wątpliwości jak i innych kandydatur.  

Propozycję tę poparła przewodnicząca Rady, która zapowiedziała otwarcie grup 

dyskusyjnych wraz z przesłaniem materiałów na posiedzenie.  

 

  Wobec braku dalszych uwag i zgłoszeń, przewodnicząca Rady podziękowała członkom 

Rady za udział w obradach i zakończyła posiedzenie RNDF.  


