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Tematęm przedłożonej mi do recenzji rozprawy doktorskiej jest kwestia

pracy

w

ujęciu wspołczesnego filozofującego socjologa amerykanskiego

Richarda Sennetta (wykładowcy London School of Economics od roku 1999)"

Najwazniejszym problemem poruszanym

w

dysertacji jest niestabilność,

zmiennośc i niepewnośc wspołczesnego rynku pracy. Autorka będzie dĘyła do

pokazanta,

że cechy te

pozostają

w

radykalnym konflikcie

z

moralnymi

2

wymogami budowania indywidualnego charakteru, konstruowania spojnej,
całościowejnarracji na temat własnego życia oraz ręalizowania określonej wizji
dobrego życia.

Temat niniejszej rozprawy uznac należs, za ważny, aktualny, posiadający

ogromną doniosłośćspołeczną. Jest to również temat ambitny intelektualnie,

gdyż dotyczy

z&t*a;zt-ll)

trudnych kwestii moralnych, społecznych, politycznych,

ekonomicznych oraz prawnych; wymaga zatem wiedzy nie tylko

z

zakresu

filozofii współczesnej, lecz takżę szeroko rozumianej myślispołecznej. Autorka

juz we wstępie wyrnienia szereg myślicieli(Marks, Kotarbiński, Wyszynski,
Brzozowski, Tischner), którzy zajmowali się pracą i do ktorych nie zabraknie
odniesień w poszczegolnych rozdziałach rozprawy.

Tytuł dysertacji - Dobra praca w ujęcitt Richarda Sennetta

-

został

właściwiesformułowany i jest adekwatny do jej treści.

Język i formalna strona pracy
Struktura rozprawy doktorskiej jest klarowna, kolejnośćrozdziałow uzasadniona. Tytuły poszczegolnych rozdziałow i podrozdziałow zostały dobrze

sformułowane

i są adekwatne do ich treści. Całośćutrzymana jest w jednolitej

stylistyce. Treśćpracy podzielona została na rozdziały i podrozdziały w sposob

właściwyi proporcjonalny.

Autorka posługuje się językiem poprawnym, potoczystym, obrazowym.
Rozprawa wolna jest od rażących błędow stylistycznych, interpunkcyjnych i
redakcyjnych. Przypisy oraz bibliografia zostały sporządzone poprawnie i
starann ie,

Metodologia pracy

Mgr Justyna Piskorska-I(aczmarek wykorzystała w pracy podstawowe
metody takie jak: analiza tekstów źrodłorvych,rekonstrukcja poglądow rożnych
autorów, ich interpretacja, streszczenie, zestalvienie, porównanie itd. Rozprawa

a

dotyczy współczesnej filozofii społecznej, w zwlązku z tym zastosowane tu
rr'etody uznaćnależy za odpowiednie do jej specyfiki. Żrodławykorzystywane
w pracy dobrane zostały prawidłowo, zarówno gdy chodzi o ich tematykę jak i
znaczenię dla omawianego zagadnienia.

Treśćrozprawy
Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałow

i

zakończęnia. Do PracY

dołączona jest bibliografia zawierająca bogatą 1iteraturę zrodłową.

We Wstępie mgr Justyna Piskorska-Kaczmarek stwierdza, ze ,,niniejsza
rozprawa poświęcona jest analizie kwestii pracy w ujęciu Richarda Sennetta".

Autor ten jest uczniem Hannah Arend, co sprawia, ze odwołania do tej wybitnej
dwudziestowiecznej filozofl<i staną się waznym elementem przeprowadzanYch
analiz. Głownyrn celem dysertacji jest szczegołowe rozpatrzenie kwestii dobrej

pracy. Autorka stawia sobie za zadante udzielenie odpowiedzi na pytania: ,,Co

stanowi o tynr, że praca, ktorą wykonuje człowiek jest dobra? Jakie warunki
praca powinna spełnić, by mogła zostac L|znana za dobr{" (s.6). Problem ten

łączy się, jej zdaniem, z antropologicznyrn pytaniern o kondycję człowieka w
świecie orazmoralnąkrvestiąkształtowania charakteru i realizowania okreŚlonej

wizji dobrego życia,
Rozdział pierwszy - I{ondycja wspołczesnego człowieką - rozpoczyna się
od nakreślenia sytuacji człowieka we współczesnym świecie.Autorka wskazuje
na to, ze obecnie jednostka zmuszona jest do podejrnowania dramatycznYch i

bezskutecznyclr prob dostosowania się do wymogow Świata, ktory stał się

skrajnie niestabilny

i

nieprzewidywalny. Brak

w nim

trwałych pr-rnktow

oclrriesienia, brak stałych zasad, na ktorych mozna by się Qprzec,lub do ktorych

mozna by się chociaz dostosowac. W tego rodzaju świecieludzkie charakterY

korodują gdyż szybko zmieniające się warunki nie pozwalają na ich
rvykrystalizolvanie; powaznie zagrożonajest indywidualna tozsamoŚĆ, Poniewaz

człowiek zmuszony jest do wielokrotnego zrnieniania miejsca pracy, miejsca
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zamieszkania, wykonywanego zawodu oraz całego stylu życia; nie ma w
związku

z

tym ani czasu ani mozliwości stworzenia spojnej narracji o sobie i

swoim życiu. Nor^y kapitalizrn uczyntł z|udzi istoty wykorzenione, zalęknione,
osamotnione, bezsilne, niezdolne do zaplanowania swoj ego życia (w obliczu

nieprzewidywalności nie filozna myśleó w perspektywie długofalowej), ZYcie

ludzkie stało się egzystowanietn na krotką metę, szeregiem
nieskoordynowanych dzlałań doraznych; życie chwilą nie jest i,ż
ekstrawagancją lekkoduchów, lecz powszechną udręką mas niepewnych swej

przyszłości.Z płytkościąsłabościąchwiejnością zntszczonych charakterów
wiąząsię zaburzone relacje międzyludzkie (rodzinne, kolezenskie, sąsiedzkie)

-

nikt nikomu w tym niestabilnym i nieprzewidywalnyrn świecienie moze zaufac.

Brak stabilizacji zyciowej oraz powszechna kontrola przenikająca aż do
najintyrnniejszych obszarów życia osobistego generują powszechnY

zant\<

poczucia bezpieczenstwa i sprawiaj 4 że człowiek cały czas czuje się zagrożonY,

wydany na pastwę losu, zdany na ślepyprzypadek, pozbawiony nadzięi na

wsparcie

i

ochron

ę zę strony innych ludzi oraz ze

strony społecznYch

organizacji, instytuci i i panstwa.

Drugi rozdział Praca jako forma działania ukazuje pracę jako
podstawę egzystencji człowieka w świecie, Wspołcześniepraca nie prowadzi do

zadomowienia się jednostki

w

rzeczywistości.Pracodawcy nastawieni .ą

wyłącznie na zysk, nie trzymają się zadnych stałych zasad, lekcewazą norm}
etyki (ktore są dla nich zbiorerrr pustych frazesow). Wszyscy uczestnicy gry na

rynku pracy starają

się

godzic

ze sobą to, czego pogodzić się nie

da:

koniecznośc kooperacji i koniecznośc bezwzględnego konkurowania z innYmi.

Mgr Justyna Piskorska-Kaczmarek rvskazuje na wazny fakt rozmywania
odpowiedzialności za siebie i za innych oraz zanik zwtęrzchnictwa

się
We

wspołczesnych relacjach zawodowych. Zwierzchnictwo definiuje za Sennettem

jako odpowiedzialnośc za siebie, za podwładnych, przed przełożonymi oraz za
całośćpodejmowanych dztałań, Współczesna organizacja pracy sprawia, Że mę
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mozna nalezycie ocęnic wynikow własnego ani cudzego wysiłku. W efekcie

wszyscy czują się jednakowo niepewni

i

zagrożent. Napięcie wzmaga

dodatkowo powszechny wymog bycia elastycznym, mobilnym, dyspozycyj nym,
zdolnyrn do ryzyka i gotowyrn na wszelkie zmiany.

Rozdział trzęci

-

Praca jako dobra robota

-

mówi o wspołpracy oraz

umiejętnościachpracownikow. Ludzie, ktorych charaktery skorodowały z

wielkim trudem budują jakiekolwiek relacje międzyludzkie

i

niechętnie

podejrnują się wspołpracy z innymi, ktorym przecież nie mogąufac (atomizacla

społeczensttva, tzolacja jednostki). Zmienności nieprzewidywalnośćrynku

warunków pracy sprawiają

że każda współpraca staje się

i

interesowna i

krótkoterrninowa. Sama praca została podzielona na drobne czynności, którym
odpowiadają rownie fragmentaryczne sprawności i umiejętności. Pracownik nie

jest w stanie zrozumlęć sensu wykonywanego przez siebie zadania poniewaz

brak mu szerszej perspektyrvy, jakiegoś oglądu całościprzedsięwzięcia, w
ktoryrn przecteż uczestniczy. Marks mowił w takim przypadku

o

alienacji,

Autorka podkreślajednak, ze diagnoza Sęnnetta nie pokrywa się z jego ujęciem,
szkoda tylko, że rożnlc tych nie rłl,jaśnia.

W dalszej częścitego rozdziału pojawiają się konstatacje, ze współcześnie
bycie specjalistą oznacza posiadanie urniejętnościw bardzo wąskim zakresie.

Praca zawodowa dawno przestała słuzyć budowaniu dobrego życta. Norory
kapitaiizm uczynił z człowięka istotę całkorvicie podporządkowaną systemowi
rynku i pieniądza; współczesne zniewolenie jest tym groźniejsze, ze ukrywa się

za fasadą haseł głoszących wolnośc i demokrację. W tym rniejscu rozważań
Autorka wprowadza za Sennettem postulat ,,dobrej pracy",.ktora powinna byc

godziwie wynagradzana, zapewniać poczucie zyciowej stabilizacji otaz
gwarantować szacunek otoczenia. Niestety, rzeczywistośćwygląda zupełnie
tnaczej - praca nie zapelvnia juz nikomu szacunku (edyż stał się on zależny od
roztniarór.v indywidualnej konsumpcji), jednocześnie jej utrata definitywnie go
pozba,,via. Istnieje tez wspołcześnierviele form pracy, ktoryrn

z

gory odmawia

6

się społecznego uznania i gratyfikacji finansowej (za bezwartościorł,ąuważana
jest np. praca narzęcz gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci, opieka

nad osobami starszymi

i

chorymi itd.). Swiat pracy pełen jest drarnatycznych

nierowności i niesprawiedliwości, ktore Autorce lrdaje się wypunktować.

Sennett mowi

o wielkiej roli doświadczęnia w pracy (pojęcie

ruĄlny,

-

ktorym posługuje się Autorka za Sennettem, ma wydźwięk pejoratywny

mechaniczne

i

nie o

bezmyślne wykonywanie czynnościtu jednak chodzi). Mg.

Justyna Piskorska-Kaczmarek podkreśla, że doświadczęnię (rutyna) oznaezaJące

sprawność,biegłośó,mistrzostwo

w jakiejśdziedzinie mogło byc

podstawą tbrrnowania ludzkich charakterów

niegdyś

i kształtowania takich przymiotów

jak pracorł,itość,pilność,rzetelnośó, wytrwałośc,dokładnośćitp. Wspołcześnie
jednak człowiek nie ma szansy na zdobycie doświadczenia, gdyż zmuszany jest
do ciągłych zmian nriejsca i charakteru pracy. W związku ztym zawsze jest

czuje się niekompetentny; nie moze zbudowac

w

i

sobie poczucia własnej

wartościw oparciu o wykonywana pracę, zdobytąwiedzę i umiejętności.

Rozdział czwarty

-

Dobry pracolunik

-

rozpoczyna się od nakreślenia

wizerunku średniowiecznego rzemieślnika, ktory był fachowcem
dziedzinie (ucieleśnieniemaninlal laborans

w

w

swojej

rozumieniu Arendt). Animal

lclborąns pracując doskonalił się w tym, co robił i myślało swojej pracy w
perspektywie większej całościżycia rodzinnego, pozytku społecznego, rozwoju

gospodarczego regiony itd. Przez pracę zakorzentał się

w

otaczalącym go

świeciei dochodził do rozurnienia tego ślviata.Wspołczesny pracownik ma byc

dyspozlrcyjny, mobilny, elastyczny, wolny

od

osobistych zobowtązań.

Doświadczęnieprzestało byc cenione, nie matęż czasu żeby.je zdobyć. Ideałęm
pracodawc ów stał s i ę człowiek bez doświadc zenia,

i

b

ęz r odziny,

b

ez zobowiązań

bez charakteru. Nowyrn typem pracownika jest prekariusz człowiek,

zatrudniany na krotkie okresy natzw. umowy śmieciowe, pozostający bez pracy

w przerwach między nitni, niezdolny do samodzielnego utrzymania się przy
życiu ze względu na bardzo niskie zarobki, żyiący w ciągłym napięciu

i
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niepewności. Prekariusz ani nie zadomawia się w świecie poprzęz swoją pracę
ani nie dochodzi do jego głębszego rozumienia.

Rozdział piąty

-

Perspektywy dla dobrej pracy

-

poświęcony został

probie odpowiedzi na pytanie jakie są współcześniemozliwości stworzenia
dobrych warunkow pracy. Sennett wskazuje dwa rozwiązania prace społeczne

oraz zagwarantowany dochod podstawolłry. Mgr Justyna Piskorska-Kaczmarek
dodaje do nich jeszcze trzy propozycje sfortlułowane pod wpływem innych

autorów: karta prakariatu (G.ry Standing), uczciwe zasady pracy (tzw.
turkusowa organizacja pracy

-

F. Laloux), powszechna edukacja w zakresie

nauk humani stycznych (Maftha Nussbaum).

W

Zakonczeniu

mgr Justyna

Piskorska-I(aczmarek dokonuje

podsumowania srvoi ch rozrvażan,

Uwagi krytyczne

Autorka, ujmując problernatykę pracy

u

Sennetta

w

szerokiej

perspektyrvie aktualnych problemow społecznych, czyni z refleksji omawianego
autora osnowę, wokoł ktorej buduje rvłasną bogatą narrację na temat kondycji

wspołczesnego człowieka oraz warunków tnoralnie godnego (ludzkiego)
charakteru pracy. Zywy język, urniejętnoścplastycznego i przemawiającego do

wyobrazni przedstawiania egzystencjalnie waznych problemów,

a

ta\<że

zdolnośćdo włączania do dyskusji licznych myślicieli rnających cośistotnego
do powiedzenia na pocljęty temat, stanowią niewątpliwą zaletę zarówno samej
pracy, jak

i

jednakze,

że pewnym

kształtującego się na naszych oczach stylu autorki. Zauważmy

jest to, że j.j język jest
publicystyczny, przez co rozmija się z

tnankamentem rozprawy

miejscami zbyt eseistyczny, lekki

i

wymogalni dyskursu naukowego. W praiy pojawiają się (rzadko, ale jednak)

nieforlunne metafory

i

stylistyczne niezręczności.l,triektore zdanta są

niepotrzebnie zawikłane, pełne przymiotnikow, wtrąceń, ozdobnikow
zasłaniających lub przeinaczających ich właściwysens.

o

ó

W rczdziale pierwszym autorka

stara się r-rchwycic rozumienie pracy u

w

szerokim kontekście kondycji współczesnego człowieka, by
następnie przeanalizować proponowane przęz niego ujęcie pracy jako formy
działania (rozdział drugi), jako dobrej pracy (rozdział trzeci), jako działania
Sennetta

dokonywanego przez dobrego pracownika (rozdział czwar-ty).

W

rozdzialę

ostatnim Autorka probuje przejśćdo konkluzji, umiejscawiając stanowisko
Sennetta w kontekście innychrozwiązan. Na kazdym etapie swojej refleksji mgr

Justyna Piskorska-I(aczmarek usiłr_rje odnieśćproblernatykę dostrzeganąprzez
Sennetta do złożonejgamy praktycznych, społecznych i prawnych problemów, z

jakimi borykają się obecnie ludzie w związku z praeą, co dodaje jej analizom
aktualności i zwiększa ich walory poznawezę,

W rozprawie mgr Justyny Piskorskiej-Kaczmarek tezy Sennetta stają się
okaĄądo dośó luzno skonstruowanych wywodów na aktualne ternaty społeczne,

w ktorych inni

autorzy przywoływani są bęz bezpośredniego zwlązl<u

Z

cytowanymi poglądami Sęnnetta. Czasarrri nie wiadomo, Qzy autorka streszcza
czy ustosunkowuje się do jego przekonań, czy też traktuje je jako inspiracje do

rozwijania własnej opowieści opartej na pojęciach zaczerpniętych od wielu
nryślicieli. Taki niejednoznaczny charakter ma np.: analtza osłabienia więzow
międzyluclzkich (s. 51

ocena

roli

i

nast.), analiza niepewności Piotra Sztorrrpki (s. 51),

zaufania społecznego Reinharda Sprengera

(s, 54),

krytyka

nastawienia nowego kapitalizmu na zysk w oparciu o poglądy roznych autorów

(s. 55) W rezultacie nie wiadomo, ile ,,zasad" nowego

kapitalizmu,

r.vymienionych w podsumowaniu na s. 64, odnalazł i wyartykułował sam Sennett

a ile inni autorzy, oraz na ile krytyka nowego kapitalizmu zawarta jest

w

poglądaclr Sennetta, a na ile jest ona sumą krytyk kilku myślicieli.

Poza tym mgr Justyna PiskorskajKaczmarek zakłada jako oczywisty
związel< pomiędzy myśląArendt
podobienstw

i

Sennetta,

nie wchodząc w

analtzę

i roznic pomiędzy nimi. Stwierdzenia w rodzaju ,,używany przęZ

Arendt, a znany Sennettowi termin. .." nlczego w tym względzie nie wyjaŚniają.
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J. Rit'kina oraz

Omowienia koncepcji wolontariatu

oddolnej aktywności

prospołecznej społeczeństwa amerykańskiego według A. de Tocqueville'a (s.

196

i

nast.) pozbawione

są wyraznego odniesienia do myśliSennetta.

Przyw,ołanie pojęcia ,,turkusowych f-lrm"

i interesująca ocena tego rozwiązania

rowniez pozostaje bez wyraźnego zwlązku z poglądami Sennetta

-

wzmianka o

tytn, że rł, turkusowych firmach nie istnieje zjawisko zwane nieczytelnoŚcią

pracy (s. 200) jest w tym względzie niewystarczająca. Naświetlenie problemu
kształcenia humanistycznego w oparciu o poglądy Nussbaum (s, 201

i

nast.) z

wyraznym zaznaczeniem, ze Sennett o tej kwestii nie wspomina, nie zostało
rowniez nalezycie uzasadnione.

Ponadto wydaje się, ze Autorka zbyt rzadko wchodzi na metapoziom

refleksji

i

się

niepotrzebnie unika krytycznego ustosunkowania

przedstawianych opinii: referując poglądy Sennetta - identyfikuje się

z

do

nimi;

podobnie jest w przypadku innyclr przywoływanych myślicieli. Mg. Justyna
Piskorska-I(acztnarek posługuje się

co saffIa deklaruje (np.s. 115)

-

-

metodą

wielokrotnych powtorzeń tych sarnych wątkow i telnatow, nie starając się ich w
dostatecznym stopniu usystematyzowac. Tęza rnetodolo giczna, iż zabteg ten jest
,,niezbędny, ponieważ d|a klarownościanaliz należy kilkakrotnie powrociĆ do
p o dej m

ow anyc h wc ze

śn i

ej zagadnleń",

br

zmi

n i eprzekonuj ąc o

.

Podązając za swym publicystycznym talentem, mgr Justyna Piskorska-

Kaczmarek nierzadko sięga
gazetach

i w rnediach

po odwołania do tekstow publikowanych

W

elektronicznych (artykuły o umowach śmieciowych i

prekariacię ze s.39, s. 120, s. I22,s.

rencie obywatelskiej ze

s.

I6J,o pracy w korporacjize s. 180,

193-195 itd.), co wprawdzie czyni

j.j

182, o

ana|tzy

zywszylTli i aktualniejszymi, ale problernatyzuje ich naukowy charakter.

Zaskakujące jest to, że niekiedy'tekst rozprawy przybiera niemalze
encyklope dyczny kształt: np. gdy Atttorka

bez uzasadnienia wprowadza w

przypisach wyjaśnienia dotyczące dorobku Rifl<ina (s. 32), prezentuje biograrn

Roberta Palusinskiego (s. 99), przedstawia genezę Wielkiej Encyklopedii

10

Francuskiej (s. l39) oraz rolę, jaką odegrał w jej tworzeniu Denis Diderot (s.
1

40). Podobrre wtręty nie przydająrozprawie merytorycznej spojności.

Niewykorzystaną szansą na pogłębienie analizy antropologicznych i
społeczno-politycznych rozwazan Sennetta wydaje się być dostrzezenie przez

mgr Jr-rstynę Piskorską-Kaczmarek związku pomiędzy jego myśląa filozofią
Arystotelesa, zapośredniczonego poprzez wpływ i kontiontację

z propozycjami

fiozoficznymi Arendt

i

Alasdaira Maclntyre'a. Autorka wspomina

zwtązkach wielokrotnie

-

zwłaszcza na s. 2I-22,26

i

I4B

-

o

tych

ale nie probuje ująó

tego zagadnienia systematycznię. Stwierdzenię, iż,,pamiętając, jak Arystoteles

rozumiał charakter

i

znaląc pojęcia uzywane przęz Sennetta można spróbować

poszukać podobienstwa w ujęciu Sennetta do koncepcji Arystotelesa" (s. 1aB)

brzrni

w tym

kontekście jak zapowtedż pracy, ktora niestety

wykonana. Interesujące

nie została
są rowniez odniesienia rnyśliSennetta do nauki

społecznej Kościoła,encyklik społecznych kolejnych papiezy (np. s. 10I) oraz

liczne nawiązania do antropologii księdza Jozefa Tischnera Qlassim) i Romana
Ingardena (np. s. 96), clroć i te wątki nie zostały w pracy rozwinięte.

Ostania Llwaga: brakuje

w pracy

odniesien do waznego

i

szeroko

komentowanego dzięła Urlicha Becka Społeczenswo ryzyka. W drodze do innej
no),Noczesności. Autor

mowi

w nim o

nieodwracalnych zmianach, jakie

dokonały się \Ą/e wspołczesnym świecie i społeczenstwie pod wpływem
najnorvszych technologii, Nalezą

do nich między innymi:

osamotnienie

jednostki, masowe bezrobocie, wykształcenie bez zatrudnienia, Sądzę, że
pominięcie tego autora jest poważnym mankamenteln dyserlacji doktorskiej
poślvięconej pracy

KonkIuzja

Pomimo wyrnienionych powyzej uwag
przedłozona

mi do recenzji

i

zastrzeżęn stwierdzam, że

dysertacja spełnia fonnalne

i

merytotyczne

wymagania stawial]e rozprawoffI doktorskirrr. Podkreślic należy, ze Autorka

I1,

zmlerzyła się z tematel,1r waznym i aktualnym, wykazała się duzą erudycją oraz
opanowaniem warsztatu niezbędnego przy pisaniu tekstów naukowych, a

tal<że

konsekwencjąprzy realizacji swego intelektualnego zamysłu. Praca zasługuje na
docenienie jako pierwsze polskie obszerne

i wnikliwe studiurn myśliRicharda

Sennetta.
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