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Recenzja osi4gniQ6 naukowcbadawczych dr. Michala Wrdblewskiego

w postQporraniu o nadanie stopnia doktora habilitowrnego

w dziedzinie nauk spol€cznych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Dr Michal Wloblewski uzyskal w 2009 roku stopief magistra filozofii, a w 2010 roku

stopieir magistra socjologii na Uniwe$!4ecie Mikolaja Kopemika w Toruniu. W tym samym

u werrytecie ot z]4nal w 2014 roLll stopien naukowy doktora nauk humanistycznych w

zakrcsie filozofii, na podstawie rozprawy pt. ,Fegemonistyczna koncepcja wladzy"- Ma

zatem pzygotowanie zar6wno filozoficzne, jak i socjologiczng co znalazlo wyraz takZe w
jego zatrudnieniu, najpierw w Insrltucie Filozofii, a nastgpnie, od I lutego 2019 roku, w

lnstltucie Socjologii fMK.

l. Ocena wskazanej jako os4gniQcie naukowe (zgodnie z art 16 ust. 2 Ustawy o

stopniach i tytule traukorrTm) publikacji pt. Mefukalizacja nailpobuilliwoici. Od

globalnego standor.L. tlo payferyjnych praktyk (Universitas, Krak6w 2018, ss. 332)

KsiAzLa dr. Mchala Wdblewskiego Medykatizacja nadpobudliwoici...,

przedstawiona do oceny jako osi4gnigcie naukowe, mie6ci sig w zakresie badari socjologii

medyc),ny, zdrowia i choroby oraz studiow nad naukq i technologi4 (STS), wskazanych przez

Autom w autoreferacie jako gl6wne obszary jego zaint€resowan naukowych. MoZe byd takze

pozjteczna dla naukowc6w rcprezentujAcych inne kierunki badaii, m.in. soojologie wiedzy,

historiQ medycyny czy anhopologiQ medycznq.

Praca poarsza zagadnienia wrzne poznawczo, a jednoczesnie o bardzo istotnym

znaczeniu spolecznym. Problematyka medykalizacji lezy niewetpliwi€ w centrum
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ie zauwaZa Autor, medykalizacja przejawia si9 w odmienny sposob

spoleczno-kulturowych, zatem badania powinny odnosii si9 do

i oddawai lokaln4 specyfikg. Dr Wr6blewski realizuje to zalozenie

izacji nadpobudliwoSci - analizuje pojawienie si9 ADHD

ruchowej z deficltem uw€i) jako jednostki medycznej, jej

, a nastgpnie koncentruje sig na jej firnkcjonowaniu w kontekscie

st zbadanie przebiegu i przyczyl procesu medykalizacji

Autor stara sig w swojej analizie zachowai L-rytycyzm,

w ,,nadmiemy sceptycyzm" wobec nauki i medycyny (s. 13).

unikiem przed zajgciem zdecydowanego stanowisk4 jednak

z tej sytuacji obronn4 rgk4 - dostrzegl pulapki skajnych

adekwatne do prowadzonych badai i przekonuj4co uzasadnil tezg,

konstruktu spolecznego nie przeczy jego realnosci.

teorii aktora-sieci (ANT) i socjologii wiedzy medyaznej

Fleaka i Iana Hackinga okazaly sig niezwykle przydatne w

umiejgtne pol4czenie i efekty przyjgcia takiego podejScia pokazuja,

6lany wyb6r. Autor omawia te inspiracje szczegolowo we wstgpie.

jologiczne analizy procesu medykalizacji pomogty mu nakreSlii

jako laktu spolecznego, wykorzysranie teorii aktora-sieci Bruno

Annemarie Mol pozwolilo na uniknigcie redukcjonizmu,

koncepcji Flecka i Hackinga byly uz)teczne dla historycznego

si9 ADHD jako jednostki medycznej. W mojej opinii czryame z

ych bylo w pelni uzasadnionq a potraktowanie tak nakeilonych

przyrioslo interesuj?ce i waztre pozBwczo efekty-

i wyw6d konsehventnie i logicznig rozpoczynaj4c od

zagadniei medykalizacji, poprzez historig

,,faktu medycznego", ukazanie procesu globatizacji tej jednostki

specyfiki polskiego kontekstu, do rmikliwego p.zedstawienia

i jej roli w stabilizacji zaburzenia oraz opisu i analizy

(na forum intemetowym oraz w doniesieniach medialnvch). Te



zagadnienia poruszane s4 kolejno w pigciu rczdziatach ksi4rzki. Autor podke6la, 2e jego

analiza prowadzona jest ,,od 96rl', od poziomu historycznego i globalnego, a poiom

potoczny jest dla niego punldem dojscia (s. 248). Przy tyrq odr62'niaj4c to podejscie jako

,,socjologiczne" od ,,antropologicznego', kt6re koncentruje sip na doSwiadczeniu potocznym.

slusznie (chod dopiero w prz,?isie) zwraca uwagg, i2 w istocie chodzi o inne rozlozenie

akcent6w, a antropolodzy uwzglQdniaj4 w badaniach tak2e szerszq perspektl.wp spoleczn4,

polityczn4 i ekonomiczne. Istotne jest w tym kome[taEu dostrzezenie komplem€ntamosci

perspektywy socjologicznej i antropologiczrEj, o azym Habilitant pisze tak2e we wstqpie, w

czgsci zatytulowanej ,,Opis badai". Zaztaaz4 2e wazne bylo dla niego przeprowadzenie

badan empirycznych - vyriad6w poglQbionych z profesjonalistami (glownie psychiatrami,

ale takze psychologami, nauczycielami czy dzralaczafii organizacji pacjenckich), h6re

pozrvolifu uzyska6 dane nie tylko o opiniach tych os6b, ale takze o praltykach, co bylo

szozeg6lni€ istotne ze wzglgdu perspekt].lv9 ANT przyj9tA w badaniach. Tlumaazy, ie
zdecydowal sig nie uwzglgdniac poziomu ,,praktyk i sposobow ptzsiw^lania zaburzenia w

zyciu codziennym", poniewaz groziloby to ,,zbltnim skoncentrowaniem sig na szczeg6le" (s.

37). Uznajg, ie ,,zatrzymarie sig" na poziomie przekonan i praktyk p.ofesjonalistow oraz

dyskursu potocznego w internecie i publikacjach prasowych jest uzasadriole w tej ksiAzce,

dla lcorej dobrym uzupelnieniem s4 prowadzone juz w Polsc€ badania etnograficzne nad

do6wiadczaniem ADHD przez dzieci i ich rodziny. Mam jedlarie zastrze2enia do do6i

niefortunnego sformulowania u$ego przez Autora w odniesieoiu do podej$cia

etnograficznego: ,,Samo w sobie nie jest to oczywifuie czymi zlym..." (s. 37), ktore mimo

wszystko sugeruje niejakq wyzszosd ujed .rticle socjoiogicznych. We wstgpie dr Wr6blewski

opisuje zastosowane metody badawcze - spos6b analizy czasopism psychiatrycznych i
dyskursu medialnego oraz prowadzenia wlwiadow poglgbionych z profesjonalistami.

Decyzja o ich przepro\{adzeniu, wyj3cie poza analizg wiedzy eksperckiej przeka4,.wanej w

czasopismach naukowyc\ jest duzyn atutem pracy, choi poprzez narracje rozm6wc6w

led)'nie posrednio mozna wnioskowac o praktykach. Omawiajqc przygotowanie do tych

badaii, napotkane trudnoici i sposoby ich przezwycigZania, Autor przedstawil takie zasady

doboru rozmowcow onz przyczyny decyzji o ich anonimizacji, zwlaszcza delikatno66 i

kontrowersyjnoii poruszanych kwestii. Sqdzg jednak, ze wskazanie na takie dane, jak

przedzial wiekowy czy plei nie rcdziloby ryzyka deanonimizacji, a mogloby ujawniad np.

roznice w opiniach i praktykach przedstawicieii r6znych generacji.

Rozdzial I zawiera wyczerpuj4ce om6wienie procesow medykali zacji otaz

t€o.etycznych ujgi tych zjawisk, w ich rozrych wymiarach. Szczegolnie wazne Jesl



podkeSlenie zmiennoici owych procesow i wspolczesnej heterogenicznosci medykalizacji

oraz zwi44arcj z tym nieadekwatnosci klasycznej teorii medykalizacji, z jej tez4 przewodni4

imperializmu medycznego. Autor, odwoluj4c si9 do koncepcji biopolityki' pokazuje Zr6dla

wspolczesnej ekspansji medycyny, lel powlqzarliz z ,,techr]onauk4'', komercjalizacjq i nowe

formy medykalizacji, poglgbiaj4ce nierownoSci spoleczne w warunkach neoliberalizmu.

Zwraca uwagQ rra rosracq rolg w tych procesach takich aktorow, jak koncerny

farmaoeutycznq firmy ubezpieczeniowe czy organizacje pacjenckie Uwazam, ze w tej

analizie powinna siQ tez zr\abie dyskusja na ternat wspolczesnie stosowanej terminologii'

zwlaszcza tzkich terminow, jak biomedykalizacja, getqtyzacia i farmaceutykalizacja.

Niemniej, nakreilony obraz zlozonyc[ wielopoziomowych i wieloczynnikowych proces6w

medykalizacyjnych daje dobre wprcwadzenie do analizy wylonienia siQ ADHD jako jednostki

medycznej, czemu poSwigcony jest rozdzial IL Jest to fascyouj4ca historia powsrania i

p.zeksztalcen ,,faku medycznego", jakim stala sig nadpobudliwosc Autor ukazuje

zmienno3i pogl4d6w ekspertow na to zaburzenie, opatrywane w ciqgu ponad stu lat r6znymi

etykietkami, stabilizacjg w dyskursie naukowym oraz przebieg jego uspolecznienia czy

spolecznej akceptacji jako jednostki chorobowej. Wnikliwie analizuje czynniki, lt6re

ptzyczy\t y sig do uczynienia z nadpobudliwoSci ,,pelnoprawnej jednostki medycznej",

z,,vracaj4c uwagq ra szczeg6ln4 rolg klasldkacji psychiatrycznej DSM i S1edz4c, jak w jej

r62nych edycjach zmieniala sig definicja i opis symptom6w omawianego zabttzenia

Zauwaza i opisuje tak2e wply'w koncernow farmaaeutycznych oraz proces6w jurydyzacji na

stabilizacjg ADHD jako jednostki medycznej. OdwolujAc si9 do teorii aktora-sieci,

przedstawia nieci4gloSci i kontrowersje zwiqzane z ADHD, szczegolnie te, ktore dotycz4

etiologii zaburzenia oraz skutk6w ubocznych terapii farmakologicznej.

Rozdzial III omawia globalizacjg wiedzy o ADIiD, przy czym jest to wi€dza powstala

lokalnie, na gruncie amerykaiskiej psychiatrii, klora nastepnie upowszechnila sig w ro2nych

czgriciach 3wiata. Tutaj Autor podkesla znowu rolg DStr4, ponadto wykozystuje koncepcjg

Immanuela Wallerstein4 odnosz4c sig do aslmet.ii pomigdzy centrum i peryferiami, w tym

wypadku do asymetryczrcj dystrybucji wiedzy psychiatrycznej. Nie pomija jednak

znaczenia lokalnych kontekst6w na przykladach Wloch i Francji pokazujq w jaki spos6b

tamtejsze systemy wiedzy wpiyngiy na percepcjg zaburzetia i kontrcwersj€ dolycz4ce

stosowania farmaceutyk6w Wahe s4 uwagi o da.rych epidemiologicznych wykazuj4cych

r6zrice w wystgpowaaiu ADHD, kt6re mog4 poswiadczac roig czynnikow spctieczno-

kulturcwyclL negowanych b4dZ niedocenianych przez zevolennikow biologicznej etiologii

zablurzenia. Za szczeg6lnie interesuj4ce uwazam fragmedy rozdzialu poiwigcone



problematyczno$i biomedycznego modelu zaburzen psychicznych, z odwolaniami do

psyohiatrii transkulturowej, podwazaj4cej w oparciu o dane empirycz[e z r6inych kontekst6w

kultu.owych podejscie uniwersalistyczne. ukazuj4 to przltoazone przyklady odmiennej

percepcji nadpobudliwoici i nieprzyjmowania modelu biomedycznego ADHD w Chinach i

Indiach, niemniej sqdzg, ze problem uniwemalnosci/partykulamo6ci zaburzei psychicznyah

w zwi4zku z ich odmiennymi przejawami w r6aych kontekstach spoleczno-kulturowych'

wymagalyby szerszego rczpatrzenia w pracy. Dalsza cz?Se rozdziafu, oparta na arr.alizie

czasopism medycznyctl odnosi sig do procesow globalizacji amerykanskiej definicji

diagnostycznej ADHD w kontekscie polskim. Autor za vcza, 2e z jednej strony, wskutek

perytreryjno6ci polskiej psychiatrii nie przenikaj4 do niej obecne w nauce amerykarisLiej

kontrowersje wokol ADHD, ale z drugiej sttony, ze wzglgdu na lokalne tradycjg podej3cie do

metod leczenia w Polsce w wiQkszym stopniu akcentuj€ znaczenie psychoterapii 
'v 

stosunku

do terapii farmakologicznej. Bardzo ciekawe sA konstatacje dotycz4ce globalizacji wiedzy

ocryszczonej z kontrowersji (co kieruje ku opisanym przez Latowa zabiegom puryftkacji),

przy czym ,,amerykanizacja pola naukowego' niekoniecznie przeklada sig na praktykQ

medyczn4 (s. 177).

Dla antropologa, a jak s4dz9, r6wniez dla socjologa bardzo wazny i idteresujqcy jest

rozdzial IV ksiqzki, napisany na podstawie wywiad6w z prcfesjonalistami, ptzybliiajqcy

cz]'telnikowi prallyczne zagadrienia diagnozowania i leczenia ADHD w Polsce.

Zaburzeniem tym zajmuje siQ wielu aktorow, przedstawicieli r6inych zawod6w, ni€ tylko

medycznych, co wymaga wsp6lpracy migdzy nimi, ale ro\4niez rodzi kontrowersje zwi4zane

z r62nym postrzeganiem nadpobudliwo3ci. Poglgbiona 
^naliz'a 

dotyczy wielu aspekt6w

skomplikowanych st.ategii prowadzqcyoh do plzezwycigzenia niepewnosci diagnosfycznej'

stabilizacji zaburzenia i ograniczenia ryzyka terapii farmakologicznej Autor odwoluje sig

tutaj do korcepcji obiektu g.anicznego, uzasadliaj4c, ze jako taki obiekt mozna traktowac

ADHD - j€st plynny i elastyczny, ale na tyle ustabilizowany, 2e pozwala bez uzyskania

,,twardego" koNensusu wspoldzialai r6tlym grupom zawodo'iym zaangirzowanym w

pralayki diagnostyczle i terapeutyczne.

Rozdzial V, ostatni, jest opalty na analizie dyskursu medialnego o ADHD, obecnego

w artykulach prasowych i int€rnetowycl! oraz nanacji uz]'tkownik6w forum intemetowego.

Habilitant ukazal ro2ne aspekly narracji os6b ob€c[ych na owym forum, pokazuj4c

specyficzne cechy i funkcje tego rodzaju miejsca spotkali i wymiany informacji, w llorym

duza rolQ odgrywaj4 emocje, poszukiwanie wsparcia i z.odel nadziei, d4zenie do

ptzez't"-ycieLefia. niepewnosci i uzyskania pewnej, ustabilizowanej wiedzy. Interesujqce sa



uwagi dotycz4c€ swoistych sposob6w eksperymentowania z dawkami lekow przez rodzicow

oraz przenikania do dyskursu na forum kontrowersji dotyczqcych diagnory i leczenia, jak i

dzialair przeciwstawnych, zmierzaj4cych do stabilizacji definicji i terapii ADHD Amlizuj4c

przekazy medialne, Autor z[T6cil szczeg6ln4 uwagg na poruszane w nich tematy czynnik6w

ryzyka i zwi4zanych z nim l9k6w, pozytywnych stron ADIID oraz codziennego zycia os6b z

tym zabuEeniem i ich rodzin. Pokazal, jak po roku 2000 rozwijalo siQ zainteresowanie

medi6w prcblematyk4 ADHD, jakA rolg pelniiy te narracje, w jaki spos6b wspomagaly proces

medykalizacji nadpobudliwoSci. Wazne jest, moim zdaniem, podkre6lenie oddziallwania

krytycznyctr, nieraz sensacyjnych relacji w mediac[ ktore generuj4 lgki spo'leczne i skajnie

sceptyczne postawy wobec nauki.

W zakoirczeniu dr Wr6blewski podsumowuje swoje rozwirzani4 poMarzajac i

uzasadniaj4c w oparciu o przeprowadzone badania wylo2on4 juz we wstQpie tezQ, 2e w

badaniach zjawisk medykalizacji, w tym medykalizacji nadpobudliwo6ci, nie zadowala ani

stanowisko realistyazne, ani skajnie konstruktywistyczne Auto. nie unika p.6by odpowiedzi

na czQsto stawiane pltanie dotyczQce realnoSci ADHD (o czym Swiadczy juz tltul

zakonczenia: ,,Czy wierzysz w ADHD?") i jego postulat wyjscia poza powyzsza dychotomi?

jest w kontekscie owych badari przekonuj4cy. Niew4tpliwie pomocne okazalo sig oparcie na

teorii alrtora-sieci, wskazuj4cej, ze pempekt)'\,va konstruldywistyczna nie jest blqdna, ale

,,czasami jest ona niewystarczaj4ca" (s. 294), rodzi talde w ptzypadku takich zjawisk, jak

ADHD istotne konsekwencje etyczne. Zgadzam sip z konkluzj4, i.2 ADTID jest konstruowane

spolecznie (dodai trzeba, ze takze kulturowo), a zarazem istnieje realnie, ,iako do(wiadczenie

potoczne, ir6dlo zysku, przedmiot badai i codziennych trosk" (s. 303)

KsiQzka zawiera bibliografie, wraz z podaniem ir6det internetowych (tu brak dal

dostepu), starannie sporz4dzon4 i zawierajac4 obsze.na, wyczerpuj4c4 literaturg przedmiotu

Pozycjq, o kt6rq uarto by jq uzupelnii, jest ksilzka pod redakcj4 Susan E Bell i Anne E

Figen, Reimagining (Bio)Medicaliunon. Pharmaceutia s and Genetics (R.outledge 2015),

pokazuj4ca wazne wspolczeSnie wymiary medykalizacji. Ponadto na koicu znajdujemy

przydatry indeks mzlvisk (obejmuj4cy nazwiska tych autor6w, do lrt6ryoh koncepcji odnosi

sie flabilitant), nie ma natomiast indeksu rzeczowego, ktory bylby poz)tecznym dodatkiem.

Jak ujawnia dotychczasowa tre3i recenzji, dajp ksi42ce dr. Michala W.oblewskiego

wysokq ocenQ, a kilka uwag krytycznych, kt6re przedstawig, nie zmienia tej opinii. Fomulujg

je z perspektywy antropologii medycznej, bliskiej ,,kewnej" socjologii medycyny, zdrowia i

choroby. Wspominalam juz, ze Autor dostrzega komplementarnosi ujqi tych nauh niemniej

ich perspektywy s4 na tyle bliskie, 2e w istocie przenikaj4 sig. To, co spoleczne Jest

6



derozdzielne od tego, co kulturowe; wskazane byloby podk-reilenie tego zwlvku, gdy mowa

o czynnikaoh *plywaj4cych na przebieg medykalizacji, stabilizacji ADHD jako jednostki

medycznej, diagnozowaoiu itp. Tlmczasem wzmianki o kulturowych aspektach owych

uwarunkowan znajdujemy dosi rzadko (np. w uwagach we wstQpie, na temat koncepcji W

Brodniak4 czy o globalizacji na poczqtku rozdzialu trI), a o ADHD pisze Habilitant jako o

konstrukcie spolecznym, a nie spoleczno-kulturowym. W rozwdraniach na temat roa6zdenia

poszczeg6lnych r,vymiar6w choroby: disease illness - ic&rress odwofuje sig zasadniczo do

socjologii, podczas gdy warto byloby zwrocid uwagg na wklad antropologow, zarowno w

konceptualizacjg tego podzialu, jak i jego kri,tykg. O socjologicznej krytyce, podkreslaj4cej

blQdnosi wlr6znienia disease jako rzekomo nale24cej wyl4cznie do pola kompetencji leka'zy'

pisze w zakoficzeniu; ten w4tek m6glby zostai rozwinigty poprzez wskazanie, ze jak

twierdza antropoiodzy biomedycyra ma charakter kuitulowy, zatem mozna 1 neJezy i4

badac jako kulturg, wraz z jej wltworami takini, jak disease .

Autor stosuje pewne zabiegi, ktore zapewne maj4 pom6c czytelnikowi zorientowac si9

w kompleksowej materii omawianej problematyki, mianowicie co wdiniejsze tezy czy

stwierdzenia wlr6z'nia .ozstrzelonym drukier4 ponadto czQsto podsumowuje wigksze

fragmenty pracy, streszcza wczeSniej poiuszone zagadnienia na pocz4tku kolejnych

rczdzialow czy odsyla do uprzednio omawianych w4tk6w. Jest to uzasadnione, poniewaz

rzeczyvliscie narracja jest ,,g9sta", a temat bardzo zlozony, niemniej do66 liczne powt6rzenia

czasami pr zesz*.adzaj 4.

Dbalosi Autora o jasnosc i logikg wywodu daje dobre efekty, jgzyk jest jasny i

zrozumialy, co nie bylo latwe przy omawianiu skomplikowanych problemow i koncepcji

Blgdy jgzykowe nie sA liczne, chod niekiedy zdarzaj4 sig. Kilkakrotnie powtarzaj4cym sig

blgdem jest niewla6ciwe zestawienie v4'raz6w, ktore wystQpuj4 w jgzyku poiskim w statych

zwi4zkach ftazeologicznych, jak np. ,,o tyle... o ile", ,,nie tylko..., lecz takze" P.zykladem

takiego blQdu jest zdanie: ,,Tak rozumiana infrastrukua nie tylko pozwala na okreslone

dzialania, ile je w duzej mierze wspoloke3la" (s. 142), podobn€ mozna znaleit na s 276 i

278 (,nie tyle..., ale"). Blgdne skladniowo s4 natomiast zdania: ,Pod{iajAc pierwsz4 iciuzk4,

ADHD bylby jedynie bezproblemowym faktem spolecznym..." (s. 12) o.az ,PrzystQpuj4c do

badan nad medykalizacjq nadpobudliwo3ci, moje mySlenie przesiqlnigte bylo..." G. 289)

Rzadko zdarzaj4 sig ewidentne lapsusy, jak,,pisanie listow do ministra sp.awiedliwosci" (s

256 - z pewnoSci4 chodzilo o ministra zdrowia). Dosttzeglam takze kilka blQd6w w pisowni

angielskiej, 
^p. 

cxlttr.il bo nd str?dromes (s. 145 zamiast calture-bound srndrohtes) czy w



zapisie tltufu ksiq4ki Talkin Bqck to Ritalin: [Yh{1t Doctors Ateflt't Tell you"' (s- 114

zamiast Talking Back to Ritalin: What Doctots Aretl't Telling You...)

Podsumowuj4c, oceniam ksiqi:k€ Medykaliacja nar&obudliutoici"' jako bardzo

wartosciow4 pozycjg, stanowi4ca zaacz4cy wklad do badan nad medykalizacj4 nie tylko w

obrgbie socjologii medycyny, zdrowia i choroby, ale takze antropologii medycznej, studi6w

nad nauk4 i technologi4 czy historii medycyny. Chociit o procesach medykalizacyjnych

napisano juz bardzo duzo, pmca dr. Miahala Wdblewskiego jest na gmncie polskim

nowatorska, a zaftzetn wdzna nie Elko ze wzglQd6w poanavtczych, poniewaz analizuje malo

dot4d badany w naszych naukach spolecznych prz)?adek ADHD, zaburzenia o istotnych

konsekwencjach spolecznych. Autor w kompleksowy i poglgbiony spos6b zbadal procesy

medykalizacji nadpobudliwoSci, oryginalnie i z dobrym rezultatem l4cz4c podejiaie socjologii

medycyny, zdrowia i choroby z penpell)nr'? studiow nad nauk4 i technologi4 oraz socjologii

wiedzy.

2. Ocena pozosialego dorobku naukowego i innych form aktJrwnosci nsukowo-

badawczej, dydaktycznej i pop'laryzacyjnei Eabilitanta

Autoreferat dr. Mcha'la Wr6blewskiego pokazuje zakres jego zamteresowan

naukowyc\ w l16rych \iyoznia sig obszar medykalizacji, badany zwlaszcza v odniesieniu

do psychiatrii, a szczeg6lnie zjawiska nadpobudliwosci, wnikliwie analizowanego w

omawianej wyzej ksiQzc€. Tej problematyce, kt6r4 Autor zajmuje si9 juz od ponad l0 tat,

poswigcona jest rowniez czgsc jego artykul6w. Pozostale publikacje odnosz4 sig do innych

obszar6w badan llabilitanta.

Od uzyskania stopnia naukowego doldora w 2014 roku dr Wr6blewski wydal ksiatkQ

Hegemonia i wladza... (2016), ktorej jednak nie poddajp ocenie, poniewaz jak mozna sedzii

- powstala ona w oparciu o pracA doktorsk4 pt. ,flegemoniczna koncepcja wladzy" Ponadto

byl wspolautorem dw6ch monografii, opublikowal art)4(uly w czasopismach (autorskie i

wspolautorskie) i rczdzialy w rnonografiach naukowych. W sumie jest to pi96 artykul6w

autorskich i trzy wspolautorskie (z i lub 2 osobami) oqz czIery rozddaly w monoglafiach

zbiorowych. Z tekstow napisalych w jgzyku angielskim dwa ukazaty sig w dobrze

punktowanych czasopismach (z listy JCR), ujgtych na liscie ministerialnej A (jeden z flich to

wlasciwie kotki artykul rccenzyjny), jeden w czasopiSmie z listy ERIH+ i jeden w

monografii wydanej przez Uniwersytet Lodzki. Trzy inne artykuiy, w jpzylor polskim,



r6wnie2 znajduj4 sig na liscie ERIH+. Poza tym Habilitant opublikowal przeklad artykulu z

jgzyka angielskiego (w pracy zbiorowej). Podany indeks Hirscha wedlug bazy Publish and

Perish wynosi 4, a liczba cltowaf wedfug tejze bazy jest mwniez duza: 54.

Publikacje Habilitanta mozna podzielic oa kilka grup tematycznych

Pierwszy zbi6r obejmuje teksty blisko zwi4zue z ksi1zkq zgloszon4 jako osi4gnigcie

naukowe. W utykule The DSM as a Moving I'ttboratory" (2015), wykorzystujqcym ramy

teoretyczne ANT omz studi6w nad nauk4 i technologi4 Autor ukazuje radykaln4 zmiang

paradygmatu psychiatrii w latach 70. ubieglego wieku i lqczy j4 z procesem biomedykalizacji

Skupia si€ na amerykariskim podrgczniku DSN4 w wersji DSM-IIL analizuj4c go jako

,,wgdruj4ce laboratorium" i infrastruktufQ, i tnktujac jako jeden z glownych czynnik6w czy

rwzgdzi napgdzaj4cych biomedykalizacjg. Jed)'rie niewielki aagment tego tekstu odrosi si9

bezposrednio do ADHD. W innym axtykulg Choroby walizkove.. (2016), dr Wr6blewski

posluguje si9 tytulowa metafor4 do pokazani4 w jaki spos6b przebiega globalizacja zaburzen

psychicznych; opiera siQ na koncepcji Wallersteina niesymetrycznej wymiany migdzy

centrum i peryferiami. ADHD jest tu jednym z przykladow pokazujAcych role DSM,

koncem6w farmaceutycznych i dyskursu naukowego w tych procesach. Rozwinigte zostaly

rczwazania na temat innych zaburzeir, w konkretnych kontekstach spoleczno-kulturowych -
PTSD oraz depresji. Z kolei obszerny rozdzial monografii wspolautorskiej Cryje lgki '

(2016), pt. Choroby pgtelkowe..., odnosi sig do modelu naukowego krwiobiegu Bruno

Latoura. Stoslt4c go do analizy ADHD, Autor wykorzystuje tez metafor9 ,,nauki

walizkowej". Najp6zniejsza publikacja, Biomu$cyu w sieci.tch globalincii... (201'7),

podobnie jak Chotoby walizkawe... ukazuje przebieg i czynniki globalizacji zaburzen

psychicznych, ale konc€ntruje sig juz na przykladzie ADHD, drogach i formach jego

upowsz€chniaita w Polsce, przy czym Autor opiera si9 na badaniu dysl:ursu naukowego i

rozmowach z profesjonalistami. Teksty te niejako odzwierciedlajq drog9, kt6r4 przeszedl dr

Wr6blewski w dlugotrwalych badaniach nad medy(alizacja nadpobudliwo6ci i globalizacj4

tego zaburzenia jako jednostki medycznej.

Inn€ artykuly Habilitanta wi424 siQ z badaniami prowadzonymi w ramach projelt6w,

]<tore opisal w antoreferacie. T€kst ly'owe sz4t, healthismu. Sery-truc&r[g.. (2016)jest efektem

interesujacych i waznych badai nad wplywem nowoczesnych technoiogii na praktyki

zdrowotne i rozlvojem ruahu ,,Quantified Self'. Autor opisal w nim popularyzuj4ce siQ

wspolcze3nie sposoby uzycia urz4dzei mobilnych do monitorowania stanu wlas[ego

organizmu, analizuj4c je w odniesieniu do ideologii healthismu i neoliberalizmu Inny

ciekawy utylltl, Epidentie, novoczesnoii... (20i8) powstal w takcie realizacji zespolowego



projektu dotycz4cego spolecznej percepcji chorob zakaZnych w Polsce; analiza motywu tych

chor6b pojawiajqcego sig w filmach prowadzi autor6w do wnioskow na temat lpkow

spolecznych zwiqzanych z dowoczegro3ct4.

Zainteresowania Habilitanta teori4 aktora-sieci oraz STS prz€jawiaj4 siQ r6wniez w

publikacjach dotyczacych takich temat6w, jak funkcjooowanie alternat''t'nych sieci

2y'rvnosciowych (Ja*o.ii w polshch alternalyrnlch sieciach iywno1ciovych . ., 2AlE) czy tzw

efekt Bilbao (w ksi42ce o oddziatytaniu nowych instytucji kultury w polskich miastach'

wsp6lnego autorstwa czterech naukowcow, pt. EJeh Bilbaotkult cqrqo. , 2018' dr

Wr6blewski napisal czg3c dotyczqc4 roli Filharmonii Szczeciriskiej w zyciu miasta) W

dorobku habilitanta sA takze a.tykuly teotetyczne rozpatruj4ce r6zne mozliwosci i aspehy

zastosowania teorii ahora-sieci. Jeden z nich (Teoria aktora'ieci, zaangaiow.m)/ progtam

studiow..2015) datyczy aplikowalnodci tej teorii do badania wladzy, porusza tez powlqzane

zagadnienia technologii w warunkach peryferyjnosci oraz kapitalu lnny, niezwykle ciekauTy

tekst o charakterze polemicznyfi (Postka^tttukwizm, czyli zmietxn! temat rczmowy, 2014)

przekonuiqco pokazuje specyfikq podejscia postkonstrukt,T ir'istycznego, skupionego na

onlologii relaryjnej, a jednoczesnie jego podobieistwa do ,,tradycyjnego" konstruLtnffizmu,

kl6re Autor dostrzega zwlaszcza w perspektywie antropologicznej

Istotnym przedmiotem zainieresowan dr. Wr6blewskiego jest takte teoria polityki, a

podoldorski dorobek z tego zakresu wi4ze siQ - iak zbnacza w autoreferacie - z jego

wczeSniejszymi badaniami nad teoria hegemonii Gramsciego. Do tego zespolu publikacji

nalezq arrykuly; Wierni jako zasob kantr-hegemoniczny... 2014, w lt6rym bardzo

interesuj4co, poprzez pryzmat tej teorii, analizuje sp6r o krzy2 na Krakowskim PrzedmieSciu

(odwolujqc sie takze do innych przyklad6w ,,wojen kulturowych") oraz Neoliberalowie,

sal-rnaci..., 2076, gdzie odnosi sig do pojgc wiedzy potocznej i ,,zdrowego rozs4dku" oraz

kategorii sarmatyzmu , kt6t4 vznaje za przydatna do badania politycznoici we wspolczes[ym

polskim neoliberalizmie.

Konkluduj4c, oceniam publikacje &. Wdblewskiego po uzyskaniu stopnia doktora

jako wartosciowe naukowo; wyroznia je dobrze przemySlane zaplecze teoretyczne i

staranno$i metodologiczna. Moira uzna6, ze aldlavnosd publikacyjna Habilitanta jest

nbczia, zwa:zwszy na stosunkowo kotki czas, hory uplynal od uzyskania przez niego

doktoratu. Teksty poruszaj? wazne zagadnienia z zakresu socjologii, filozofii, teorii i

metodologii nauki. Istotne jest r6wniei to, 2e odzwierciedlaj4 roine kierunki zaintercsowai

badawczych Autora na jego drodze naukowej , z\\iqzar'e z wzestnlctwem w wielu projektach

badawczych.



llabilitant z powodzeniem stara si9 o pozyskiwanie 6rodkow grantowych na rcaltzac19

projekl6w naukowych. Napisanie ksi42ki zgtoszonej jako glowne osiqgnigcie bylo mozliwe

dzieki zdobyciu gantu ind)'widualnego NCN (Preludium 6) na realizacjQ projeLtu

dotycz4cego biomedykalizacji nadpobudliwosci. Dr W.6blewski bral ro\tniez tdzial w kilku

projektach zespolowyclq finansowanych przez NCN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa

Kulturowego (progmm Obserwatodum Kultury), a obecnie ucz€siniazy w grancie NPRH na

temat chor6b zakaihych w Polsce oraz w projekcie badaj4cym wykorzystanie oowych

technologii w procesie zdrowienia z uzaleznienia alkoholowego Co nalezy podl(e3lii' j€st

takze czlonkiem zespolu dzialajecego w migdzynarodowym projekcie dotycz4cym "Food-

Water En€rgy Nexus", finansowalym ze irodkow programu Horyzont 2020 Proj€ldy te

dotycz4 zagadniei o duZym znaczeniu spolecznyn, a wyniki badai moga zostae

wykorzystane praltycznie. Dodai trzeb4 2e za osi4gnigcia naukowo-badawcze dr

Wr6blewski otrzymal d\a'ukrotnie NagrodQ Rektora UMK (indywidualn4 oraz zespolow4)

Liczqcym sig aspektem dzialalnosci naukowej jesi niew?tpiiwie ald]ryne uczestdctu'o

w konferencjach i seminariach. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant prezentowal referaty

na dziewigciu migd4marodowych konferencjaclq z tego siedmiu poza Poiska (6 wyst4pieit

przygotowal wsp6lnie z innymi osobami). Wyglosil rowniez refbraty na czterech

konferencjach i sympozjach w Polsce. Pzedstawiona lista pokazuje, ze w wigkszo5ci byiy to

wa2ne konferenoje migd4marodowe organizowane przez czolowe stowazyszenia naukowe, a

ich dob6r byl dobrze przemySlany. Ponadto dr Wroblewski byl czlonkiem zespolu

organizuj4cego migdzynarodow4 konferencjg EASST 2014, kton odbyla sig w Toruniu. Z

imych jego osi4gnigi naukowych nale2y rrymienii recenzowanie artykul6w do kilku

krajowych czasopism naukowych.

Habilitant nie wykazal w autoreferacie przynale2noSci do orgalizacji b4dZ towaxzystw

naukowyah. W ramach popularyzacji nauki udzielil dw6ch wywiad6w - dla ,,Gazety

Pomorskiej" na temat healthismu oraz dla,,Polska The Times" o popularnosci ADHD.

Dr Wr6blewski zdobyl doiwiadczenie dydaktyczne, Facuj4c kolejrc w Instltucie

Filozofii i Instytucie Socjologii Uniwersltetu Mikolaja Kopernika w Toruniu. Prowadzil

zajgcia w jgzylar polskim i angielskim, miQdzy innymi z zakresu teorii i filozofii kultury,

wspolczesnej filozofii francusldej, teorii mediow ikomunikacji, biopolityki, socjologii

medycyny oraz zwi4zk6w STS z medyc).nq. Byl rorniez promotorem studentow w ramach

seminarium licencjackiego z medioznawstwa, a od 2018 roku sprawuje funkcjg promotora

pomocniczego w dw6ch przewodach doktorskich Ila UMK w Toruniu. Wa2nym zadaniem,
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kt6re wykonuje, jes koordynacja studi6w mi$zyaarodowych prowadzonych w ramach sieci

ESST (Euopean Master's Programme on Society, Science and Technology)

3. KonklEja

Poddana ocenie ksi4zka, przedstawiona jako osi4gniqcie naukowe, o ktorym mowa w

axt. 16 Ustawy o stopniach i tytule naukowyrn, starowi istottry wklad do dyscrTpliny nauk

socjologicztrycl\ a w szczegdlnoici do socjologii medycyny, zdrowia i choroby. Uznajq jq za

warn4 tak € dla studiow nad nauk4 i technologi4 socjologii wiedzy i aatropologii medycznej.

R6uniez pozostaty dorobek naukowo-badavr'czy d.. Wr6blewskiego jest bardzo wartoiciowy

poznawczo, jego prace mog4 by6 z poz]tkiem wykorzystane przez badaczy reprezentujecych

nauki spoleczne i humanistyczn€, a ponadto mogq mied znaczenie pmktyczne. Pozy8wnie

oceniam tak:e udzial Habilitanta w zyciurtaukowyfi, wyrarzaj4cy sig w realizacji projektow

gantowych i uczestnictv/ie w konferetrcjach kajowych i migdzlnarodowycL jego

dzialalno3i dydaktyczn4 oraz popularyzacyjn4. CaloSc recenzowanego dorobku niew4tpliwie

odpowiada lryteriom stawianym w staraniach o przyznanie stopnia doktora habilitowanego. Z

pelnym przekonaniem wnoszg o dopuszczenie dr. Michala Wr6blewskiego do dalszych

etap6w przewodu habilitacyjdego.
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