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Ocena dorobku naukowego
dr Jacka Poniedzialka
oraz publikacji stanowiqcej osiqgnigcie naukowe
Problematyka narodu w pismach klasyktiw mySti socjologicznej.
Analiza wybranych koncepcji, Toruri 201g

w

recenzji dorobku naukowego dr. Jacka poniedzialka oraz osi4gnigcia
-)nahza
habilitacyjnego pt. Problematylca narodu w pismach krasykaw my i socjorogicznej.
wy b r any c h ka n c ep cj i, pr zedstawi g kolejno :
1. Charakterystykg drogi naukowej Habilitanta, jego zaangaitow ari e in stytu cj nalne
o
oraz do5wiadczenie dydaktyczne etc.
2. charakterystykg i oceng dorobku naukowego, w tym wsp6lpraca ze
srodowiskami
naukowymi oraz :udzial w iryciu naukowym.

3.

Oceng osi4grrigcia naukowego, w tym: am)izg, czy zgloszona ksiqzka
(Problematyka narodu w pismach Hasykiw myiti socjorogicznej.
Anariza wybranych

koncepcji, Toruri 2018, wydawnictwo Adam Marszalek, s. 266,ISBN
97g-g3-63 -6622()-102) spelnia wymagania stawiane w procedurze hab itacyjnej, czy wytycza nowy obszar
i
mo2liwosci badawcze, jak zostaty okreslone cele badawcze, sformulowane
gl6wne pytania
oraz jakie wykozystano metody i narzgd ziabadawcze.

Ad' 1

charakterystyka drogi naukowej Hab itanta, ocena doswiadczenia
dydaktycznego i zaangatowania organizacyjnego
Zanim dokonam prezentacji i oceny drogi naukowej Habilitanta muszg
zwr6ci6 uwagg
na przedstawienie jego drogi zyciowej zawarte w zyciorysie.
Kiedy anarizowalem opis
biograficzny czyli sciezkg prowadzqc4 od niewykwarifikowanego
robotnika fizycznego,
pochodzqcego z malej osady leSnej po doktora
na uniwersytecie w Olszt},nie zastanawialem
sig nad uwarunkowaniami strukturalnymi, kt6re takq
drogg umo2liwily, are te2 nad kwestiami
osobowosciowyni i mentalnymi. wymagalo to bowiem
niew4tpliwie ogromnej determinacji,

-

konsekwencji

i

pracowitosci.

I w tym kontekicie

dotychczasowe Zyciowe osi4gnigcia Habilitanta!

muszg podkresri6,

2e

doceniam

Naukowa scie2ka rozwoju zaczgla sig wraz z podjgciem studi6w socjologicmych na
UMK w 1997 r Dr J. Poniedzialek ukoriczyl je 2002 r., przygotowuiqc pod kierunkiem prof.
dr hab. Andrzeja Kalety praca magistersk4 pt. Ewolucja etosu zawodu rolnika. wyb6r
tematu,
jak podkresla w 2yciorysie Habilitant, zwilza y byt z jednej
strony ze specjalizaci4 odrodka
torunskiego w badaniach Srodowiska wiejskiego, a z drugiej wynikal z rodzinnej historii:
,,Niebagatelny wplyw na podjgcie tej tematyki miala historia mojego dziadkn wadyslawa
ciesielskiego, pochodzqcego w rodziny robotnik6w rornych czronka przedwojennego

zwiqzku Mlodziezlt l|tiejskiej RP lrici, samouka prowadzqcego po II wojnie iwiatowej
bibliotelcg ludowq w wielkopolskiej wsi orch6wek". podkreslam ten aspekr,
bowiem w

badaniach naukowych, szczeg6lnie spolecznych, nie nalezy lekcewazy6 doswiadczeri
badacza
oraz jego
emocjonalnych biograficznych ze srodowiskiem, kt6re poddaje sig
"drqz}'.6w
analizie.

i

Z

osrodkiem torufskim dr J. poniedzialek byl naukowo ztnqzany takze w latach
nastgpnych, przygotowuj4c rozprawg doklorsk4 ponownie pod kierunkiem prof.
A. Kalety.
Tyn razem jednak tematem stal siE region warmii i Mazur, bowiem Habilitant podiql praca
w charal<terze asystenta na uniwersytecie w olsztynie. w czerwcu 2010 roku uzyskal
stopieri
naukowy doktora w zakresie socjologii na podstawie rozprawy doktorskiej
zatytulowanej
Ksztaltowanie sig toisamoici regionalnej na warmii i Mazurach. perspektywa spoleczefistwa
postmigracyjnego. Praca ta uzyskara wyr6znienie, a gdy ukazala
sig nastgpnie drukiem
zyskala wiele pozytywnych recenzji i na trwale weszla do obiegu naukowego
w srodowiskach
zajmuj4cych sig nie tylko warmi4 i Mazurami, ale takZe szeruej Ziemiami Zachodnimi
i
P6lnocnymi, regionalizmem, ksztaltowaniem sig to2samo$ci regionalnej etc.
Tematyce regionalnej i regionalizmowi pozostatr zreszt4 Habilitant wiemy w latach
nastgpnych, kontynuuj4c praca na stanowisku adiunkta na uniwersytecie warmiriskoMazurskim w Olsztynie.
oceniai4c drogg Zyciow4 Habilitanta podkreslam r6wnie2 zdobyte przezei dodatkowe
kwalifrkacje (studia podyplomowe z zakresu polityki regionalnej Unii Europejskiej na

wydziale Ekonomicznym uniwersltetu Gdanskiego), doswiadczenia zrtviqzane z
zatrudnieniem w wojew6dzkim rJrugdzie pracy w Toruniu, ale takZe zaangainwante
w Lrycie
spoleczne w regionie:

- uczestnictwo w dzialaniach organizacji pozarz4dowych, np. wsp6lnoty
Kulturowej
Borussia (od2014 czlonek Rady programowej)
- aktyvrne wspieranie takich inicjatlv, jak Festiwal promocji pro warmia i Mazury
oraz ruch miast Cittaslow,

- czy tez w wspieranie edukacji regionalnej mlodziezy np. poprzez
Uniwersltet Dzieci
lub Olsztyriski Wehikul Czasu).

Do tego nale2y dodaC takhe zaangahowanie w popularyzacjg wiedzy (publikacja

i

tekst6w popularyzatorskich, liczne r+yklady odczyty,udzial
w dyskusjact pan"towy"t rta.),
czlonkostwo organizacji naukowych (Towarzystwo Naukowe im.
w. Kghzyriskiego) oraz
cial programowych (Rada Programowa TVp w olsztynie
w latach 201 1-201 5).

wida6, 2e dr J. Poniedziarek postrzega rolg socjologa-akademika nie tylko jako
badacza, ale tak2e aktywnego uczestnika iycia spolecznego
i kulturahego, stuzqcego swo.14
wiedz4 eksperckx ale tei animui4cego r6inorodne wydar"enia, przedsigwzigcia
etc.

Pnyznajg, 2e taka wizja publicznie zaangaZowanego badacza jest mi bardzo bliska, uwzr:Zam
bowiem, 2e swoimi kompetencjami winni5ny dzieli6 siE z lokalnymi regionalnymi
spoleczno6ciami, ale takZe poprzez zaangrtowanie na ich rzecz mamy unikatow4 okazjE do
wzbogacania wlasnych spolecznych dodwiadczeri, czy te2 budowania umiejgtnodci obser'r/acji
analizy zloianych proces6w spolecznych. Dlatego te2 ten aspekt biografii Habilitanta
zaliczam mocno na plus.

i

i

Jestem przy tym przekonany, Ze te praktyczne doiwiadczenia i kompetencje
przekladaly sig na zajgcia dydaktyczne i oka4rwaty sig w ich realizacji bardzo przydatne.
Szczeg6lnie w przlpadku takich wyklad6w jak: spoleczenstwo obywatelskie ijego struhury,
sociologia wsi i miasta, socjologia narodu, socjologia regionu i spolecznosci lokalnych, czy
te2 Spoleczno-kulturowe determinanty rozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym.
NajistotniejsnTm chyba jednak dzialaniem dydaktycmym i zarazem organizacyjnym
bylo utworzenie przez Habilitarfia w 2013 Pracowni Studi6w Regionalnych na UWM, kt6rej
pracami od tego czasu kieruje. Zuiqzarte z tym bylo utworzenie specjalizacji socjologia
rozwoiu regionalnego i lokalnego, kt6r4 ukoriczylo kilkudziesigciu student6w. z nlch tez
rekrutowaly sig osoby, kt6re przygotowatry prace licencjackie pod kierunkiem dr J.
Poniedzialka.

Ad 2. Charakterystyka i

ocena dorobku naukowego, w tym wsp6lprac ze
Srodowiskami naukowymi oraz udzial w iyciu naukorrym
Dorobek naukowy zwyklo sig oceniad przede wszystkim popnez charat<terystykg
publikacji naukowych oraz przez aktyu.no$i w iciu naukowy.rn (wyglaszane referaty,
zrealizowane projekty badawcze, udzial w sieciach badawczych, otrzymane nagrody
naukowe, czlonkostwo komitet6w redakcyjnych czasopism etc.).
Zaczng od kwestii referatowych. W okresie po obronie doktoratu do 2018 r. Habilitant
wyglosil siedemna6cie referat6w na konferencjach krajowych. Do tego nalezy dodad siedem
referat6w na konferencjach ,,sygnowanych jako migdzynarodowe", choc de facto odbywaly

iraczej oznaczato, Ze byty jedynie z udzialem go6ci zagranicznych.
jednej
z
wigc strony nale2y docenii aktlunosd konferencyjn4 (dodai4c do tego udzial
w organizacji trzech), z drugiej jednak wyrazil Lal, Le ograntczala sig ona do polskich
drodowisk nauko*ych. Jakims wltlumaczeniem jest profil naukowych zainteresowari, jednak
nie wiem dlaczego dr J. Poniedzialek nie pokusil sig choiby o udzial w jakiejs konferencji w
Niemczech, gdzie nadal zainteresowaaie telenem b. prus wschodnich jest dosi wysokie i
gdzie z pewnosci4 sq osrodki zainteresowaae przedstawieniem proces6w spolecznych,
iakie
tutaj aktualnie zachodz4.
sig one w Polsce

obok konferencji istotnlm kyterium oceny aktywnosci naukowej jest realizacja
gant6w naukowych orcz udziar w sieciach badawczych. o ile jednak aktyrvnos6
konferencyjn4 mo2na uznai za wystarczaiqcq o tyle udziar w zespolach badawczych
prezentuje sig 21e. A wlasciwie lepiej byloby dodac nie ma go
wcale (poza przywolanym
udzialem w badaniach statutowych Katedry socjologii Uniwersltetu warmifiskoMazurskiego w olsztynie w chaxakterze wykonawcy: titul badan spoleczne, gospodarcze, i

kulturowe aspekty rozwoju ll'armii i Mazur, czas realizacji lata 2011-2018). Zastanawiam sig
na ile jest to efekt firnkcjonowania w malym osrodku akademickim (przy calym szacunku dla
Olsztyna), a na ile Swiadomy wyb6r, jakiego dokonal Habilitant, postanawiajqc realizowa6
swoje badania wylqcznie w oparciu o wlasne zasoby? Dziwi mnie jednak taki brak udzialu w
sieciach wsp6lpracy naukowej bo przecie2 jest w Polsce wiele oSrodk6w, instytucji i krqg6w
badaczy, zajmuj4cych sig czy to regionalizmem, czy to ziemiarcri Zachodnimi i P6tnocnymi,
czy to kwestiami narodowymi, a wigc tymi obszarami badawczymi, kt6re Habilitantowi s4
najblizsze. Ale nie wykluczam i tego, 2e w istocie dr J. Poniedzialek w takiej naukowej,
cho6by niesformalizowanej, sieci uczestniczy jednak tego w za)4czonych dokumentach nie
przedstawil.

Nieuczestniczenie w sieciach wsp6lpracy naukowej skutkuje, niestety, stosunkowo
nisk4 pozycj4 w srodowisku akademickim, czego v,ryrazem jest choiby brak pelnienia 16l w
redakcjach czasopism, w komitetach organizacyjnych duirych przedsigwzig6 naukowych czy
te2 wla6nie brak udziatru w grantach.
Ten aspekt w dorobku naukowym Habilitanta prezentuj e sig zdecydowanie naj slabiej .

Kolejnym elementem, skladaj4cym sig na oceng dorobku naukowego Habilitanta' s4
publikacje. Muszg tutaj od razu podkreslic, 2e niestety przedlo2ona dokumentacja jest
niesp6jna - znajdujg cho6by zastanawiaj4ce r62nice migdzy wykazem dorobku (2a1.3) a
autoreferatem (zal. 1 ).
W tym drugim dr J. Poniedzialek stwierdza, i2 na jego dorobek po obronie doktoratu
(od 2010 r.) sklada sig l4cznie 21 publikacji naukowych, w tym: 2 monografie autorskie, I
redakcja naukowa monografii zbiorowej, 12 artykul6w w czasopismach naukowych oraz 6
rozdzial6w w rnonografiach zbiorowych. Pod wzglgdem ilosciowym nie jest to jak widad
dorobek szczeg6lnie imponuj4cy, ale moina go uzna6 za wystarczaj4cy. Wazniejsza jest
jednak jego ocena mer)'toryczna, ahl zauwa: !m trzy mocne sfiony.
Pierwsz4 s4 publikacje w takich czasopismach, jak ,,Studia Regionalne i Lokalne",
,,Politeja", ,,Sprawy Narodowosciowe. Seria nowa" czy tez,,Kultura i Edukacja'. Wszystkie
sq na liscie ERIH Plus, a pierwsze jest r6wnie2 w Scopusie. To waine, bowiem publikacje w
czasopismach z tej pierwszej listy s4 formalnym wymogiem, stawianym habilitantom. T)'rn
bardziej zastanawia mnie dlaczego w wykazie dorobku (zal. 3) w pkt II.A: Publikacje
naukowe w czasopismach znajdujqcych sig w bazie Journal Citation Reports (JRC) Iub na
liscie European Reference Index for the Humanities (ERIII) dt J. Poniedzialek plsze'. Br(tk.
Jak to brak, skoro lista ERIH Plus juz od dluzszego czasu zast4prNa listg ERIH, a na tej
,Blusowej" jest sze36 artykul6w? Gdyby uzna6 to za stwierdzenie prawdziwe naleZaloby
uzna6, 2e z powod6w niespetnienia kryterium formalnego ocena dorobku winna by6
negatywna. PrzymqE,Ze nie rozumiem jak mozna by6 tak niefrasobliwym przy sporzqdzaniu
dokumentacji...
W tym miejscu na jeszcze jeden element zwr6c9 uwagg. Oto w autoreferacie
(przypomng - stanowi4cyrn zal4cntik nr 1) J. Poniedzialek pisze:. ,,Jedna z monograJii
cytowana jest raz na Web of Science Citation Index. Iledlug wskazart Publish or Perish liczba
cytowafi moich prac wytosi 2 j, a index Hirscha 2. W wytiku przeprowadzonej osobiicie
analizy wpf,wu moich publikncji ustalilem, 2e liczba cytowari wytosi 41 , zai indel<s Hirscha 3
(szczeg6ly znajdujq sig z Zalqczniku nr .1) ". No ale to jest cylat z zal4czmka nr 1, wigc gdzie

s4 te szczeg6ly?

Byi mo2e idzie o zal. nt 3 z wykazem dorobku. Tyle tylko, 2e tam podano

-

Indeks Hirscha 1! To kt6ra liczbajest wlaSciwa?
Te niesp6jno5ci s4 irytuj4ce, ale ostatecznie waZniej sze jest, i2 publikacje ukazyrvaly
sig w wer:2nych czasopismach oraz ze teksty monogtafii czy teZ artykul6w z prac zbiorowych
s4 przyrvotywan e pruez innych badaczy. Oznacza to bowiem, 2e dorobek naukowy

Habilitanta j est wykorzystywany i zatwuinrry .
W tym te2 kontek6cie podniosg trzeci pozytl"vrny elementem dorobku J.
Poniedzialka, a mianowicie redakcjg ksiqi*;t l(ok6l regionalizmu. Formy i odmiany kwestii
regionalnej, Olsztyn 2015. Byla ona efektem szerszego zwnierzenia naukowego zbiera
bardzo ciekawe teksty, dotycz4ce kwestii regionalnej. W mojej ocenie to jedna z
wa:2niej szych w ostatnich latach publikacji zajmujqcych sig regionalizmem w polskiej

w

i

literaturze naukowej.

Jednoczesnie musze zaznaczy6, 2e doceniaj4c dorobek naukowy Habilitanta'
za.uwazarrt w nim istotn4lukg, jakqjest rnigdzynarodowa recepcjajego badan, o kt6rej trudno
m6wi6 w s1'tuacji, gdy w dorobku nie ma tekst6w w jgzykach obcych. Daleki jestem od
fetyszyzowania publikacji zagantcznych i czynienia z nich je6li nie jedynego, to
podstawowego, kryterium oceniania dorobku naukowego. Zdajg tez sobie sprawE, 2e w
przypadku takich badan, jak te, kt6re byty i s4 realizowane ptzez Habilitanta, gl6wnym ich
adresatem i odbiorc4 jest polskie Srodowisko naukowe onz r6ime krggi animator6w i
regionalist6w (szczeg6lnie na Warmii i Mazurach). Jednak mimo wszystko uwarza:r,, ze
zajmujqc sig tak6 a nie innq problematyk4 mo2na bylo i nale2alo zadbaf o udostqpnienie
wynik6w swoich badaf migdzynarodowemu Srodowisku naukowemu. MySlg tu przede
wszystkim o badaniach nad intryguj4cymi i wainymi procesami toZsamo5ciowymi na
dao*ym polsko-niemieckim pograniczu jakim byly Prusy Wschodnie. Jestem pewien, 2e
teksty, pokazujqce co sig dzieje w spolecznoSciach dzi5 zamieszkuj4cych te tereny bylyby
interesuj4ce i wa:ine dla cz1'telnika poza granicami Polski, np. w krajach s4siaduj4cych z nami
(nie tylko w Niemczech, ale np. takZe po sqsiedzku w Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim).

Mimo powy2szych uwag krytycmych, analizuj4c dorobek Habilitanta

(poza

zgloszonlnn osi4gnigciem naukowym) naleZy stwierdzid,2e w sumie mamy do czynienia z
tw6rczoSci4 ciekaw4 od strony poznawczej i poprawn4 pod wzglgdem metodologicznym. I
cho6 mo2na Wkaza(: istotne luki w dorobku dr J. Poniedzialka to moina uzna6, i2 jest on
wystarczaj qcy.

Ad 3. Ocena osiqgnigcia naukowego
W autoreferacie i wykazie dorobku Habilitant stwierdzil, 2e jako osi4gnigcie naukowe
przedstawia monografig pt.: Problematyka narodu w pismach klasylaw rnySli socjologicznej.
Analiza wybranych koncepcji, Toruri 2018. Zanim dokonam jej oceny pod k4tem spelniania
w1'rnagari stawianych rozprawom habilitacyjnym ponvolg sobie na dwie uwagi.

***

Pierwsza by6 moZe bgdzie zaskakuj 4ca. Ot62, zdajqc sobie sprawg z tego, 2e to do
Habilitanta nalezy wyb6r jakie prace przedstawia jako swoje kluczowe dzielo, poddajqc je

ocenie,

nie mogE jednak pozby6 sig zdziwienia, 2e dr J. Poniedzialek nie

zechcial

skoncenhowad sig na kwestiach regionalnych, kt6re stanowi4 zdecydowan4 dominantg w jego
dorobku. Byd mo2e byl to wyb6r motywowany tym, Ze nie przygotowal osobnej monografii
poswigconej kwestiom regionalizmu. Ale przecie| w jego publikacjach majduje sig szereg

interesuj4cych tekst6w, clotycz4cych zar6wno teorii regionalizmu, jak i empirycznych
studi6w nad regionami, regionalizmem oraz tozsamosci4 regionalnq. UwaZam, ire byla
mo2liwoSC, aby na tej podstawie przygotowaO sp6jne ,,osi4gniqcie naukowe", pokazuj4c
przede wszystkim istotny wklad Habilitanta w studia regionalne w Polsce (a tak ten wklad
oceniam). Mogg tylko stwierdzi6: szkoda, tym budziej 2e w drugiej czgsci autoreferatu J.
Poniedzialek calkiem klarownie wyklada swojq koncepcjg badan regionalnych (dodam - w
mojej ocenie prezentuje sig ona bardziej dojrzale od strony naukowej nt? c2956 pierwsz4
dotycz4ca Lrluczowej w tym przypadku teorii narodu!).
Ta ocena jest wuima tak2e dlatego, 2e poddana pod oceng monografia dotycz4ca teorii
narodu w jakiej S mierze stanowi ,,samotn4 wysp9" w dorobku Habilitanta. Tak jakby dopiero
co zostala przez tiego podjgta nowa specjalizacja badawcza. Oczywi3cie, takie

przeorientowanie oceniam po4tywnie, bo to dobrze Swiadczy o pasji poznawczei badacza.
Jednak problem w tym, ze dorobek w tym zakresie prezentuje sig bardzo skromnie w
por6wnaniu z tym, dolczqcym kwestii regionalnych. A dziwnie ocenia sig kogoS' gdy 80
proc. jego dorobku pozostawia sig ,,na boku"!
z Wm zviqzana jest druga uwaga, ju2 wprost odnosz4ca siq do osi4gnigcia
naukowego. ot62 moim zdaniem byloby zdecydowanie lepiej, gdyby Habilitant postanowil
dolqczyc do tegoz osi4gnigcia dwa artykuly: Perenialistyczna teoria narodu Benedykta
Zientary, ,,Postscriptum Polonistycme" 2018, t. 7, s. 135-151 otaz Prymordializm jako
przedmiot trrytyk i hddlo inspiracji w socjologicznych studiach nad narodem,
"Sprawy
Narodowo$ciowe", 2018, nr 50, s. 1-19. Po pierwsze dlatego, 2e one pokazuj6 iz Habilitant
eksploruje r6ine,,obszary" teorii narodu. A po drugie, sq one Swiadectwern, i2 ksiEzka

I

habilitacyjna nie jest ,jednostkowym przypadkiem", lecz wpisuje sig rzeczywiscie w szersze
zainteresowania kwestiami narodowo5ciowymi.
Po wlqczeniu tych dw6ch tekst6w uwazam, 2e osiqgnigcie naukowe winno posiada6
tytul: Sndia nad klasycznymi wsphlczesnymi teoriami narodu. Lepiei oddawaloby to
dorobek Habilitanta w tym zakresie, z pewnoici4 go takZe wzbogacaj4c, co w kontekScie
dokonyrvanej oceny nie jest bez maczenia.

i

Skoro jednak J. Poniedzialek wskazal wyl4cmie monografig jako swoje osi4gnigcie to

na niej sig obecnie skupig, pamigtaj4c mimo wszystko o innych jego tekstach dotycz4cych
tematyki narodu.
W autoreferacie Habilitant napisal,2e ,,Celem podjgtych badafi by;la krytyczna analiza
lancepcji narodu wypracowcrtych przez wslwzanych klasykow, ukazanie irddel inspiracii
oraz wqtfwu na nie biografii uczonych, a talc2e wykazanie jaki wplyw wywarli na wsp6lczesne
socjologiczne teorie narodu". T1,rni klasykami s4: Karol Marks (i pobocznie Fryderyk
Engels), Emil Durkheim, Marcel Mauss, Max Weber oraz Florian Znaniecki.

W tak postawionl'rn zadaniu istotne s4 cnery rzeczy:
I . Rekonstrukcja koncepcji narodu u poszczeg6lnych klasyk6w.

2. Wskazanie zr6del inspiracji, a wigc ujgcie ich koncepcji w kontekScie historii idei
(historii intelektualnej).
3. Uwzglgdnienie zwiqzk6w migdzy biografi4 a sposobem przedstawiania kwestii
narodowej.
4. I wreszcie opisanie

wptltu

klasycznych teorii narodu na wsp6lczesne'

Swoj4 oceng zacnry od doboru postaci, kt6rych mySl nastqpnie zostala poddana
analizie. Oczywiscie, autor zawsze ma pfawo do swobodnego wyboru z niezwykle bogatej
tradycji intelektualnej tych postaci, kt6re lwdZa z jakiegoS powodu za kluczowe. Z jednej
strony trudno podwa2a6 znaczerie analizowanej pi4t}] z drugiej jednak ani w autoreferacie'
ani w ksiey2ce nie malazlem jasnego wytlumaczenia dlaczego wlasnie te postaci (moze poza
przywolaniem Znanieckiego, jako reprezentanta polskiej socjologicznej mysli o narodzie,
cho6 sk4d in4d mam doSd powaine w4tpliwoSci czy akurat jego koncepcjq moina tak
bezproblematycnie prrypisat do polskiej socjologii, pamigtaj4c, 2e kluczowy tekst w
oryginale ukazal sig po angielsku w USA i dopiero po kilku dekadach zoslal przeth,rnaczony
na jgzyk polski). By6 moZe przeslankq podstawowq jest rlptlnv, jaki koncepcje omawianych
tw6rc6w wy"wierajq zdaniem J. Poniedzialka, na wsp6lczesne my(lenie o narodzie? Zu6vno
w tekScie ksiqrki, jak i w autoreferacie sporo o tym wptywie sig pisze, ale nader czqsto jest to
raczej stwierdzenie podobienstw niz poglgbiona analiza bezposrednich nawi+an do mysli
klasyk6w. Jesli zas ona sig pojawia to ma do6i pobieiny charakter (przykladem moZe by6 F.
Znaniecki, o kt6rego recepcji napisano dwie strony, przywoluj4c np. A. Kloskowskq ale bez
wskazania gdzie, w jakim aspekcie i do jakich idei Znanieckiego konkretnie nawiqzywala?).
W dodatku w przypadku M. Maussa Habilitant stwierdza, 2e jego koncepcja... nie wywarla
*pb,rlu na wsp6lczesne socjologiczne natodoznawstwo, cho6 antycypowala modemistyczn4
teorig E. Gellnera. Czy to jednak wystarczajqcy pow6d, aby tego mySliciela, kt6rego sk4d
in4d osobi5cie bardzo lubig i cenig, umieszczad w tej ksiqZce?
Innymi slowy nie podwa2am samego wyboru, ani tlnn bardziej dorobku wybitnej
pi4tki mySlicieli, nie wiem jednak dlaczego akurat oni zaslu2ryli na analizg!?

-

Druga kwesti4 kt6r4 nalezy poruszyd na s.rmym pocz4tku dotyczy metodologii' albo
jeszcze inaczej - przyjgtego tutaj paradygmatu badawczego. Ocz1"wi3cie, mo2na powiedziei:
to praca z zakresu historii socjologii. Albo jeszcze szerzej z zakresu historii idei, na co
zreszt4 wyraZnie wskazuj4 zadania z pkt 2-4. Tyle tylko, 2e w historii idei takze firnkcjonujq
r6ine szkoty badawcze i style analizy. Wydaje mi sig, 2e niezbgdne w takim pr4padku jest,
aby autor w)T airie okeSlil w jaki spos6b dokonuje rekonstrukcji teorii, jak stara sig dociec
tego, jakie tradycje inteleknralne wplywah/ na poszczeg6lnych omawianych my3licieli, w jaki
spos6b Sledzi ich p6iniejszy wplyi/... Niestety, nie mogg tzna| za wystarczaj4cq deklaracji
metodologicznej, zawartej w zakoflczeniu ksiqik: (,,korzystalem z hermeneutyki tel6tdv) ", s.

-

243) czy te2 w autoreferacte ,,Uznalem, 2e owe koncepcje naleiy analizowat w odniesieniu
do og6lnych teorii socjologicznych tworzonych przez tych autordw. W ten spos6b
snalizowane kancepcje narodu uzyskujq szersze teoretyczne tlo. Tym samym, jak sqdzg,
wyeliminowalem niebezpieczerist'wo potraldowania Hasykiw wybi1rczo, przez przedstnwienie

tylb

tego co doldadnie o narodach m6wili". Zastanawiam sig, dlaczego J. Poniedzialek nie
siggn4l chodby po bardzo wa2ny, niemal instrukta'Zowy zbi6r tekst6w najwybitniejszego

polskiego historyka socjologii, czyli Jerzego Szackiego Dylematy historiografii idei oraz inne
szkice, warszawa 1991? Ale literatura dotycz4ca sposob6w i metod uprawiania historii idei,
w tym historii socjologii, jest macznie szersza. Oczekiwad nalezaloby, Ze Habilitant do niej
siggnie, aby niejako ,,uzbroi6 sig" w odpowiednie narzgdzia badawcze. Nie tylko zxesd4 z

zakresu historii

idei, lecz r6wnie2 np. socjologii wiedzy, bo przecie' spoleczne

funkcjonowanie danych idei czy teorii (a o tym jest sporo w ksi4zce) wla6nie przez ni4 sq
analizowane.
Wskazujg na te w4@liwoici nie po to, aby podwar2ad ustalenia badawcze J.
Poniedzialk4 ale po to, aby podkre6li6 pewien defrclt refleksji metodologicznej w
przedloZonej do oceny pracy.

Widad to w jeszcze jednym punkcie. Tam mianowicie, gdzie arralizowana jest relacja
migdzy biografr4 a ideami, rozwijanymi przez piqtkg uTbitnych mydlicieli. Habilitant w tym
samym fragmencie autoreferatu podkre3la: ,,Staralem sig wykazab jaki wplyw na fi4)orzone
przez nich teorie narodu mialy ich socjalizacja i edukacja, a talt2e ulokowanie w konlvetnei
kulturze narodowej i narodowyn panst,atie. (...) Rzetelne przyswojenie myili autora w tej
konlvetnej sprawie mohliwe jest tylko w kontekicie poznania icia i caloici dziela ". Niestety,
takZe w tym punkcie zabraklo mi choiby odrobiny refleksji teoretycmej nad zwiqzkiem
migdzy biografi4 (zyciem) a my$l4 (de4). Wszyscy za!; ci, kt6rzy zajmuj4 sig biografistyk4
i/lub histori4 idei (ale teZ np. literaturoznawcy) wiedz4 2e to bardzo zloZona sprawa. Nie da
sig postawi6 tezy (a w kaZdym razie nie zawsze moina to nobi,6), ze to co sig danej osobie
pr4{rafilo, sk4d ona pochodzil4 gdzie sig wychowy"rval4 w jakich warunkach iryla etc.
okesla (eSli nie: determinuje) sposoby jej mySlenia, a ju2 szczeg6lnie formulowane przezefr
idee. Zresfiq w swojej pracy J. Poniedzialek (mimowolnie?) to potwierdza., przedstawiaj4c
biografie Marksa i Engels4 kl6rzy pochodzili z zupelnie odmiennych 6wiat6w spolecmych i
wychowywali sig w r6inych hadycjach intelektualnych, bo co lqczylo Marksa, wlrvodz4cego
sig z asymilujqcej siE rodziny 2ydowskiej z Engelsem wychowanym w duchu pietystycmym?
A mimo to wyj4tkowa u nich byla zgodno3d ideal6w, my6li i teorii!
Jednoczesnie chcg podkre6lid, 2e om6wienie biografii bohater6w ksiqr:ki na pocz4tku
ka2dego z rozdzial6w uznajE za sluszne rozwiqzanie (chod s4 one przedstawione doS6

nier6wno). Oczekiwalbym jednak zdecydowanie wigkszej uwaino6ci, precyzji i wyczucia
kontekstu historycznego. Gwoli przykladu podam biografiE Marksa. Ot62 J. Poniedzialek
pisze, i2 w pocz4tkowym okresie byl on wychowywany w domu, w kt6rym panowal
klasyczny liberalizrn (nie do korlca wiadomo co to oznacza). Ojciec czytal Rousseau, Woltera
i Kanta, uwaZaj4c siebie za wolnomy5liciela, optuj4c za demokralyzacj4 Prus i Niemiec.
Wcze3niej za5 mowa, i2 rodzina twainla sig za Niemc6w, odrzucaj4c swoj4 ZydowskoSi. (s.
42-43). Zeby jednak ten kontekst zrozumie6 nalezy pamigtad o tym, i2 Trewir, gdzie
mieszkali, zostal wl4czony do Prus w 1814 r. W Prusach zaf nadano prawa obywatelskie
Zydom dwa lata wczeSniej, ale proces ich uobyrvatelnienia byl bardzo zNozony i rozci4gnigty
w czasie. Epoka ponapoleorlska byla okresem ogromnych przeksztalcef ustrojowych,
spolecznych i ekonomiczrych w Prusach, kt6re wszakze zachowylvaty charakter monarchii
absolutystycznej. I bynajmniej wcale w6wczas nie byty zwolennikiem niemieckiego

nacjonalizmu, o ile o takowym w og6le moina w I pol. XIX w. m6wii (a teza ta pojawia sig
doSi czgsto).
O tym, jak niekiedy szczeg6ly sq wa:zne, Swiadczy r6wnie2 fakt, iz Marks obronil
rozprawg doktorsk4 w Jenie w 1841 r. Powodem, zdaniem J. Poniedzialka, byl konserwatyzm
profesury berliriskiej. Ale przede wszystkim pamigtad nalezy o tym, ze Jena nie naleZala
w6wczas do Prus! Stqd wigksza tutaj swoboda intelektualna. AIe te2 nie kofcz4c
uniwersytetu w Prusach Marks pozbawial sig prawa do zrobienia kariery np. w strukturach
paristwowych, co wplynglo najego sltuacjg Zyciow4.
Wiem, 2e te uwagi (a m6glbym je czwi6 takhe w przlpadku pozostalych bohater6w
ksiqzki) mog4 sig wydawa6 nazbyt detaliczne. Je6li jednak buduje sig opowieSi o ideach i
teoriach mocno zakorzeniaj4c je w biografiach to zyskuj4 one na znaczeniu.

i

po4tl"vvnej oceny
wybranych przez niego

Te krytyczne uwagi nie oslabiaj4 jednak mojego uznania

dokonanej przez Habilitanta rekonstrukcji koncepcji narodu u
myslicieli. Z przyjgtego zadania, kt6re sobie postawil, wywrqzal sig bardzo dobrze. Gdybym
mial oceniad poszczeg6lne szkice to mySlg, ze najlepiej prezentuj4 sig te, poSwigcone
Marksowi/Engelsowi (est on najobszerniejszy i jednoczesrne poptzez rekonstrukcjg trzech
odmian marksowskiej teorii narodu rzeczywiicie wnosi nowe trejci do socjologii narodu)
oraz Weberowi (nawet jedli mogg 2alowa6, 2e tak niewiele malazlo sig tutaj o recepcji jego
koncepcji).
Jednoczesnie plusem dokonanej analizy jest to, 2e uwzglgdnione zostaly tutaj f62ne
tradycje narodowe: niemieck4 francuska, polska. Zalowa6 tylko naleiry, i2 Habilitant nie
wziql na waxsztat jeszcze jakiego$ my$liciela anglosaskiego (cho{ Znaniecki w du2ej mierze
w niej sig r6wniez lokuje), bo w6wczas panorama rodz4cych sig koncepcji narodu w XIX i na
pocz4tku )O( wieku bylaby jeszcze pelniejsza.
Slusznym jest r6wnie2 zwr6cenie uwagi, i2 w klasycznych teoriach ci4gle s4 w4tki i
pomysly, kt6re mog4 sig okaza6 hspiruj4ce dla wsp6lczesnych badaczy tematyki narodowej.
I moina je odnaleZi nawet u tych badaczy, o kt6rych do56 powszechnie s4dzi sig, iz tematyk4
narodu bqdZ nie zajmowali sig wcale, b4dz tylko marginalnie. W tyrn sensie praca wykonan4
przez Habilitanta naleiry uzrra| za waim1 i po4rtecznq.
JednoczeSnie my6lg, ze J. Poniedzialek ma racj9, podkreSlaj4c, i2 polscy socjologowie,
siggaj4c nader chgtnie po anglosaskie teksty, nie doceniaj4 tego, co funkcjonuje w innych

tradycjach intelektualnych, w tym takZe w socjologii polskiej. Przyklad Znanieckiego jest tu
bardzo wymowny (cho6 z wlasnego pomorskiego podw6rka mogg powiedzied, 2e jego teksty
dotyczqce socjologii walki o Pomorze, zarrtieszczone w tomie Biblioteki Klasyk6w Socjologii
z 1990 r. byly bardzo inspirujqce i wa:Zne w procesie budowania nowego podejScia do badan
socjologicznych nad pomorskim pograniczem polsko-niemieckim).
Ostatnia kwestia dotyczy wykorzystanej literatury. Nalezy j4 podzieli6 na dwie grupy.
Pierwszq stanowi4 teksty wybranych my5licieli. S4 one kluczow4 podstaw4 ir6dlowq pracy i

ich wyb6r nalezy oceni6 pozytyrvnie. To l4cznie grubo ponad 50 pozycji, z k16rych wiele jest
bardzo obszemymi. JeSli mialbym jak4$ uwagg co do ich wykorzystania to bardzo duZ4
powSciqgliwoSd Habilitanta w przywoll.rvaniu cytat6w. A w wielu miejscach a2 sig prosilo,

aby oddai glos autorowi po to, aby prowadzone atralizy byty bardziej klarown e, ale tez
ahakcyjniejsze dla czltelnika. Pozwoliloby to r6wnie2 lepiej oceni6, na ile Habilitant
rzeczlrviScie wykorzystal przywolane teksty i przeprowadzil ich poglgbion4 analizg.
Do grupy tekst6w klasycmych powinno sig takie zaliczy( szereg publikacji takich
autor6w, jak: Herder, D. Hume, J. S. Mill, J. J. Rousseau, H. Spencer czy Monteskiusz.
Nalezy wyrazi6 uznanie, 2e Habilitant tak2e do nich siggn4l, choi niekt6re przywolane
zostaly tylko kontekstowo i incydentalnie.
DrugQ grupQ stanowi4 publikacje, kt6re zostaly wykorzystane do poglgbienia analizy.
Kiedy bierze sig na warsztat tak uznanych mydlicieli nalezy sig liczyl ztym,Ze literatura im
poSwigcona jest ogromna. Podkredlam ten fakt, bo na pewno analiznj4c zestawion4
bibliografrg mozra by wskaza6, irc taka czy inna pozycja powinna sig w niej jeszcze znale16.
wydaje mi sig jednak, 2e zgromadzona literatura jest tak obszema i r62norodna, iL moima
uzna6, 2e Habilitant wykonal wystarczaj4co du2q pracg dla jej poznania.

Konkluzje
Na koniec podkreSlg, 2e mimo wszystkich zgloszonych powy2ej uwag krytycznych czy
polemicmych, uwazam osi4gniecie naukowe dr Jacka poniedzialk4 czyli monografig pr.
Problematyka narodu w pismach klasykaw myili socjologicznej. Analiza wybranych koncepcji,

za dzielo sp6jne, dojrzale od strony teoretycznei, oparte na bogatej bazie zr6dlowei,
wykorzystuj4ce obszern4 literaturg przedmiotu oraz napisane dobrym, przyjaznym

czytelnikowi jgzykiem (tego aspekhr nie podkreslalem wy2ej, ale jest on dla mnie bardzo
waZry)
Dlatego teZ:

-

uwzglgdniaiqc przebieg kariery naukowej dr Jacka poniedzialka, jego osi4gniecia
dydaktycme, organizacyjne popularyzacyjne oraz znaczenre pozostalego dorobku
naukowego Habilitanta;
- a przede wszystkim po4ty.,rnie oceniai4c warory naukowe przedloZonej do oceny
monografii (przeslanki teoretyczne, sposoby interpretacji, wnioskowaaie, postugiwanie
sig
terminologiq naukowq poziom jgzykowy oraz wykorzystan4 podstawg zr6dlow{,
stwierdzam, 2e dorobek ten spehria w stopniu wystarczai4cym akademickie
standardy
oraz odpowiada wymaganiom ustawy o stopniach naukowych
i tyh:le naukowym oraz o
stopniach i tpule w zakresie sztuki. wnioskuig wigc o przeprowadzenie
dalszych etapriw

i

przewodu habilitaryinego

i

nadanie

habilitowanego w zakresie socjologii.

dr

Jackowi poniedzialkowi stopnia doktora

