Podziękowania

Pracę tę na różnych etapach jej powstawania czytały osoby, którym chciałbym za
ich nieocenioną pomoc podziękować. Przede wszystkim bardzo dziękuję moim
bardziej doświadczonym koleżankom z Zakładu Filozofii Polityki Instytutu Filozofii UW: profesor Barbarze Markiewicz i profesor UW Agnieszce Nogal, które
omawiały ze mną zarówno poszczególne tezy tej książki, jak i jej całość.
Wdzięczny jestem również za rady profesor Ninie Gładziuk i profesorowi
Krzysztofowi Przybyszewskiemu. Pragnę też podziękować za istotne edytorskie,
stylistyczne i merytoryczne sugestie dr Magdalenie M. Baran oraz dr Błażejowi
Popławskiemu. Osobne podziękowania należą się osobom, które przedyskutowały ze mną na wczesnym etapie wybrane fragmenty pracy: są to zwłaszcza dr
Nigel Dower i dr Jon Mandle. Imienne podziękowania składam też pani Barbarze
Kalisz, która podjęła się przeczytania całości pierwszej wersji manuskryptu, nim
oddałem go do wydawnictwa, oraz pani Elżbiecie Morawskiej, która zaproponowała wiele cennych udoskonaleń tekstu już na etapie procesu wydawniczego.
Praca ta nie przybrałaby z pewnością obecnego kształtu, gdyby nie liczne
rozmowy ze studentami prowadzone podczas seminariów w Instytucie Filozofii
UW, za co w tym miejscu zbiorowo im dziękuję. W dużym stopniu na jej treść
i formę wpłynął także wyjazd do dwóch ośrodków badawczych – Aberdeen University i Notre Dame University – gdzie mogłem zapoznać się z bogatą literaturą
przedmiotu. Dzięki prowadzonym tam badaniom byłem w stanie już na wstępnym etapie projektu zmodyfikować niektóre jego kluczowe elementy. Dziękuję
również ówczesnemu Dziekanowi WFiS UW oraz Dyrekcji IF UW za zgodę na
urlop naukowy w roku 2015/2016, który pozwolił mi w spokojnych warunkach
dokończyć pisanie całości.
Na końcu pragnę gorąco podziękować mojej partnerce Agnieszce, za to, że
wytrwała ze mną w czasie pracy nad tą książką oraz za jej nieustające wsparcie, miłość i cierpliwość. A także za to, że była jej pierwszą i surową recenzentką. Wreszcie dziękuję moim przyjaciołom za ich wyrozumiałość związaną
z moim wycofaniem się z życia towarzyskiego w tym okresie.

