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Recenzja

dorobku naukowego Habilitanta dr Jacka Poniedzialka ze szczegolnym uwzglgdni-enien]

rozprawy habi'iitacyjnej pt.: 
"Problematyka 

naro<lu w pismach klasyk6rv mySli

.o.jotogi.rn.j. Analiza wylranych koncepcji,.Wydawnictwo Adam Marszalek' Torun

ZO t S,"s. ZOO. w zwi4zku z postEpowaniem habilitacyjnym realizowanym na Wydziale

Humanistycznym Uniwersltetu Mikolaja Kopernika w Toruniu

Przygotowuj4c sig do napisania recenzji habilitacyjnej z du2ym zainteresowaniem

zapoznalem sig ze wszystk\mi zal4czonymi do dokttmentacji publikacjami Autora'

Okazalo sig bowiem, ze tematyka zainteresowai naukowo-badawczych Habilitanta jest

bardzo zbliionado moich, szczeg6lnie w zakresie socjologii narodu oraz socjologii regio-

nu (regionalnej). Z niekt6rymi praoami zapoznalem sig juZ rvozeSniej' migdzf innymi z

racji ich publikacji w znanych w1'ciawnictwach oraz czasopismach socjologicznych'

Cech4charakterystycznEdoL.obkunaukowo-badawczegodr.IackaPoniedzialkajest

bardzo inspiruj4ca naukowo pr6ba prezentacji i porz4dkowania wiedzy teoretycznej' tak w

zakresie socjologii narodu, jak i w zakresie socjologii regionu

Gdyby podjqi pr6bq calo6ciowego spoirzenia na sylwelkq oraz dorobek naukorvy I)r'

Jacka Poniedzialka, to wyrasta on na czcllowego, obok prof" prof' Andrzeja Saksona oraz

Wojciecha Lukowskiego, specjalistq - eksperta w zakresie zr-rajomoSci socjologicznei

problematyki wojew6dztwa wanniisko-mazurskiego transforn.ruj 4cego siE u region

warminsko-mazurski. wprawdzie dr Jacek Poniedzialek nie jest mieszkaicem wole-

w6clztwa od urodzenia, ale sw6j niemal l5-letni okres zamieszkania bardzo ef'ektywnie

nykorzystal dla,,wlopienia" sig w socjologicznq problematvl<g Warmii i Mazur" Wskazane

,,wtopienie,' sig w spoleczno-kulturowe otoczenie \vpiywa nie tylko i'ra dob6r te[ratyki

badawczej, ale szczeg6lnie na jej autentyzm oraz na g19bok4 znajomoS6 omawianc'i

problematyki badawczej w praktyce.

Dorobek naukowy d-ra Jacka Poniedzialka rniesci sig w obrgbie socjologii legionu

orazsocjologiinatoduzeszczeg6inynrodniesierrierndoteofetycznychihistorycznyeh

refleksji zarowno nacl narodem, jak i regionem' Cech4 chnrakter-vslycznq dorobku

naukowegojeStjegoakcentnaujEciateoretycZnoploblematykinarodorvo.regionalnejoraz

nieco muieisza uwaga skierorvana bezposrednio na tealizacjg badair empirvcznyci"



Jednakze bliijsze zapoznanie sig w biografi4 Habilitanta wskazuje, 2e Jego bli2sze empt-

ryczne zainteresowanie problematykq ksztaltowania sig regionu, regionalizmem ' a Iakze

losami zamieszkuj4cych tarn mniejszoSci narodowych i etnicznych (etnoregionalnych)

staly sig motywacj4 do studi6w teoretycznych nad socjologiczn4 problematyk4 regionu i

narodu. Empiryczny charakter badari obejmuje przede wszystkim procesy regionalizacji

Warmii i Mazur. Jego umocowanie teoretyczne w problematyce nalodowo-regionalnej w

pol4czeniu z bardzo intensywnym zainteresowaniem :irodowiskiem rnoze niejako w

kaZdym momencie czasowym przejawi6 sig w postaoi nowych przemySlanych dociekan

empirycznych. odnosz4c sig jeszcze do przedstawienia kompleksowej sylwetki naukowej

Habilitanta brakuje mi blizszego zainteresowania si9 tematyk4 pogranicza spoleczno-

kulturowego oraz socjologi4 mniejszo5ci. Tematyka badawcza tego typu niejako w spos6b

oczywisty uzewngtrznia sig w przestrzeni spoleczno-kulturowej wojew6dztwa warmiirsko-

mazurskiego.

Bli2szaocenadorobkunaukowegowi42esigzodwolaniemdoJegobiografii

naukowej. Autor uzyskal tltul zawodowy magistra socjologii w Instytucie Socjologii

Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu w 2002 roku Stopieri naukowy doktora nauk

humanistycznych w zakresie socjologii uzyskal na Wydziale Humanistycznym Uniwer-

sltetu Mikolaja Kopernika w 'l'oruniu w 2010 roku na podstawie rozprawy pt :

,.Ksztaltowanie slg tozsamosci regionalnej na Warmii i Mazltrach' Perspektywa

spoleczef stwa postmigracyjnego".

Wprawdzie rozprawa doktorska w mojej recenzji nie podlega ocenie' to jednak

przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej publikacja, kt6ra ukazala sig w 2011

roku,awiEcju2poterminieobrony(postmigracyjnetworzenietoZsamoSciregionalnej'

Studium wsp6lczesnel warmifisko mazurskoSci) moze byi traktowana jako dorobek

naukowy po doktoracie. Bardzo podzielam stanowisko teoretyczne zawatte w tei

publikacji, aby przy realizacji badan socjologicznych nad spoleczefstwem Warmii i Mazur

przyjmowai perspektywq badawcz4 spoleczeristwa postmigracyinego W6wczas bezpoS-

rednim odniesieniem do uog6lniei teoretycznych nie musz4 byi li tylko spoleczenstwa

zasiedziale z narodem dominuj4cym politycznie i kulturowo, ale takze takie spoleczens-

twa,jakamerykairskie,kanadyjskie,czyaustralijskie'Podrugief-ascynuj4cejest

wskazanie, 2e na obszarze wojew6dztwa warmiirsko-mazurskiego narasta odsetek nowych

Mazur6w i Warmiak6w (m. in. s. 302-310). Nie znalazlem tam bardziej poglgbionlch

odpowiedzi. co powoduje, ze dawni przybysze oraz ich potomkowie juz urodzeni w

wojew6dztwie warrniisko-mazurskim, (identyfikuj4 sig z) staj4 sig Mazurami i



warmiakami, a wigc przyjmujq jako swojq nazwE raczej historycznie nieprzyjaznych

Polsce grup etnicznych. P1'tanie pozostaje nadal otwarte. Zwykle bowiem na pograniczach

narodowych mamy do czynienia z wyra2nym narastaniem postaw narodowych. nacjona-

listycznych wystgpuj4cych niejako w obronie polskich rubie2y narodowych.

Generalnie monografig oceniam bardzo wysoko. Wskazuje ona, ze 6wczesny

Doktorant przyswoil sobie wielo6i pojg6 teoretycznych, a takze niezbgdn4 metodologig do

samodzielnych badai regionalnych. Za praca doktorsk4 Habilitant otrzymal wyr62nienic

przyzrrane przez Radg Wydzialu Humanistycznego UMK w foruniu.

Uwzglgdniaj4c informacje o zatrudnienin, rozw6j naukowy Habilitanta przebiegal

zgodnie z lq/mogami akademickimi, mianowicie juz po pigciu latach od momentu zatlud-

nienia na stanowisku asystenta uzyskal stopiefi doktora w zakresie socjologii, a po 8 latach

zatludnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Socjologii Uniwersl'tetu Warmifrsko-

Mazurskiego w Olsztynie zloZyl wniosek o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego.

Zanim przedstawig oceng wybranych publikacji, odwolam sig do ich wymiaru

ilosciowego. Mianowicie r.v okresie od uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznyclr

w zakresie socjologii, a wigc od roku 2010 Autor opublikowal og6lem 21 publikacji

naukowych, w tym 2 monografie autorskie. 1 redakcja naukowa rnonografii zbiorowej, l2

ar1ykul6w w czasopismach naukowych oraz 6 rozdzial6w w monografiach zbiorowych

Naturalnie oceniany bral czynny udziai w wielu konferencjach, tak w wymlarze

krajowym.jakimigdzynarodowym.Braludzialwkomitetachorganizacyjnyclrkilku

konferencji krajowych i miEdzynarodorvych, w tym w xvl zje^dz\e Socjologicznyrn w

Gclarisku, na ktirrym byl wsp6lorganizatorem sesji tematycznej zat)'tulowanej - ziemie

Zachodnie i P6lnocne -pomigdzy integracj4 a dezintegracj4.

Jest to dorobek znacz4cy. Jak wskazuje sam Autor, publikowal sr'ednio 2,3

publikacje w roku. warto podkreslid, ze artykuiy byly publikowane glownie \v

czasopismach polskich o wysokim prcstizu naukowym, co odzwierciedla sig migdzy

irmymi ich wysok4 punktacj 4 oraz znqdowaniem sig na liscie ERIH Plus. Publikowal

migdzy innymi w takich czasopismach, jak: 
',Sprawy 

NarodowoSciowe Seria Nowa"'

,,Studia Regionalne i Lokalne", ,,Postscriptum Polonistyczne", ,,KLrltura i Edukacja"

Uzupelniajqc podkreslii nalezy szeroki r,rdzial ocenianego \v przygotowywanlil

eksperlyz na potrzeby organizacji pozarz4dowych dzialaj4cych w Srodowisku

woj ew6dztwa warmiirsko-mazurskie go.

Mimo 2e Autor w zasadzie nie publikowal \ry renomowanych zasadniczych polskich

ani zagranicznych czasopismach socj ologicznyoh, takich jak: ,,studia socjologiczne", czy



,,Kultura i Spoleczeristwo" to jednak moim zdaniem jest to dorobek wystarczajqcy do

ubiegania si9 o stopiei doktora habilitowanego.

Spr6bujg ustosunkowai sig do dorobku naukowo-badawczego Habilitanta.

Pocz4tkowo uwzglgdnig do oceny kilka publikacji po uzyskaniu stopnia doktora, a

nastgpnie szerzej skupig sig na przygotowanej rozprawie habilitacyjnej.

Przygotowane artykuly mieszcz4 sig w zasadzie w obrqbie problematyki socjologii

regionu oraz socjologii narodu. Interesowalo mnie, czy Autor stworzyl jakies ramy

teoretyczne do badan socjologicznych nad warmi4 i Mazurami oraz czy prowadzil

samodzielne badania socjologiczne o charakterze terenowym.

Zwr6c9 uwagg na przygotowan4 pod redakcj4 dr Jacka Poniedzialka praca zbiorow4

pt." Wok6l regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej", w kt6rej Autor przygoto-

wal wstgp oraz artykul wprowadzaj4cy pt.: ,,Regionalizm i jego wymiary zarys

definicyjny" (s. 13-32). Artykul zostal oparty na bogatej literaturze przedmiotu i zawiera

studium nad regionalizmem, jego wymiarami, ideologi4 oraz praktykE. Regionalizm jako

ruch spoleczny, a nawet jako ideologia zwykle oparty jest na jakiejs postaci ksztaltuj4cej

sig toZsarnosci regionalnej. Autor przybliza pojgcie tozsamosci regionalnej, ale jedynie w

oparciu o stanowiska znacz4cych soojolog6w, specjatist6w w tym za.kresie w Polsce.

Jeszcze nie znalazlem tam samodzielnego stanowiska Autora, szczeg6lnie odnosz4cego

tozsamosi regionaln4 do obszaru warmii i Mazur. wprawdzie artykul nawi4zu.ie do

obszernego rozdzialuw pracy ,.Postmigracyj ne tworzenie tozsanosci regionalnej.. . (s, 80-

95), ale odczuwam peu'ien niedcsy rv zakresie przelo2enia przedstarvionej koncepcji

to2saniosci regionalnej do problematyki warmii i Mazur. Nie jest to z^r^I wzglgdeni

realizorvanych badari regionalnych, a jedynie pr6ba nalviSzania naukowego dialogu. Moim

zdaniem zasadniczym odniesieniem do badai nad spoleczefistwem posmlgracy.lnym

wojew6dztwa warminsko-mazurskiego bylaby koncepcja regionu z16znicowanego

kulturor.vo i ksztaltujqcej sig na tej podstawie to2samosci regronalnej zi6znicou'arrej

kulturowo. wczeiniej naleTaloby odpowiedziec na pylarrie. cz) proces ksztaltou ania :.i,.l'

regionu rvarminsko-mazurskiego dokonuje sig poprzez sukcesyr,vne zanikanie przywle-

zionych wraz z migr.acj4 uprzednich (najczgsciej element6w) kultur regionalnych

(lokalnych), czy lez poprzez jakies formy ich wi4czania w kanon kulturowy nor'vo

powstaj4cego regionu. Bardzo inspiruj4cym w tym zakresie jest artykul zat)'tulowany

,.Ostatni Mohikanie" rodzimei kultury na ..zdemazuryzowanych" lvlazurach". z kt6rym

zapoznalem sig z nieukrywanym zainteresowaniem (Sprawy Narodowoscior.ve. Serta

Nowa 2012, zeszlt 40, s. 197-218). Niezale2nie od stanouiska polityczno-adrni i.-



tracyjnego w Polsce, takZe w Swietle analizowanego tekstu r.rie jest oczywlste, cz)

omawiana grupa jest o charakterze etnoregionalnym , czy lez etnicznym. Ich walka o

obrong etnicznych Mazur6w, ich identyfikacje terytorialne i etniczne rvskazujq, 2e nie

godz4 sig oni na traktowanie ich jedynie jako swoistej ciekawostki etnograficznej nowo

powstalego regionu. Interesuj4cym wyrazem kontynuacji odrgbnosci regionalnej, tym

razem realizowanel przez nowych Mazur6w, jest szeroko przedstawiony przez Autora

Ruch Autonomii Mazur (,.Narodziny mazurskiego regionalizmu ar-ltonomizactnego''. w:

,,Politeja" 2014, 3111, s. 4Il-432). Wprawdzie jest to stowarzyszenie zalozone przez

nowych Mazur6w, ale nie jest zapevrne przypadkiem, ze powstalo w ML4gowie (Obok

Lidzbarka Warmiiskiego i Mor4ga) lako znacz4cym miejscu symbolizuj4cym Mazur6w

jako grupg etniczn4.

Dorobek naukowy w zakresie socjologii regionu jest bogaty oraz w uriarg

kompleksowy, od artykul6w prezentuj4cych stanowiska teoretyczne w socjologii regionu

wypracowane jeszcze w okresie migdzywojennym, poprzez kilka artykul6w prezentu-

j4cych wybrane koncepcje z zakresu socjologii regionu zawarte rv dorobkr-r socjologii

polskiej oraz zagranicznq, do wielu artykul6w ptzyblizalEcych czytelnikowi zlo2one

procesy ksztaltowania sig regionu w spoleczei.rstwie posmigracyjnym na przykladzre

Warmii i Mazur.

problematyka narodu przedstawiona w rozprawie habilitacyjnej znalazla slvoje

odzwierciedlenie w kilku wczesniejszych publikacjach w postaci artykulow w czasu-

pismach,kt6reoceniamwysoko.PandrJacekPoniedzialekjakojedenzpierwszyclrw

Polsce szerzej przedstawil, a nastgpnie poddal krytycznej analizie orientacjq

prymordialistycznq w socjologii narodu reprezentowanq glownie przez Edwarda Shilsa

oraz clifforda ceerlza. Artlkul zostal opany na bogatej li(eraturze przedtniotu. co nalezl

podkreSli6 szczeg6lnie, na oryginalnym dorobku zar6wno C Geertza, jak i E' Shilsa Obok

przedstawienia uzasadnionej krl.tyki tej orientacji Autor wskazal teZ na jej dorobek, moim

zdaniem doSi odkrywczy. PodkreSlil mianorvicie, Ze ,,pokrewiei.rstrvo i terytoIialno(c mogq

by6 traktowane jako...dystrybu owane przez socjalizacjg, dystynkcje narodowe" " ma14ce

,,przemozny wplyw na formowanie sig narodowych toZsamodci Owa wiara w to czqsto

wyimaginowane pokrewieistrvo biologiczne, jedno66 i odv"iecznodi narodu to Jego

riwiadomo6ciowa prymordializacja, kt6ra. . . przynosi wyksztalcenie si9 narod()wego

habitusu" (,,Promordializm jako przedmiot krl.tyki i 2r6dlo inspiracji socjologicznych

studi6w nad narodem, s 17).



Znaczqcym artykulem w zakresie socjologii narodu jest krytyczna analtza

perenialistycznej teorii narodu wedlug Benedykla zienlary. Rzeczywiscie ta koncepcja B.

zientary nie znajduje szerszego uznania, a przez Io tak2e odzwierciedlenia w dorobku

naukowym socjolog6w narodu. Podzielam stanowisko Autora, ze koncepcja ta zwraca

uwag? na historyczne i etniczne 2r6dIa takae wsp6lczesnych narod6w, ale nie zgadzam sig

ze stanowiskiem, ze stanowi ona,,dobry punkt oparcia dla dyskusii mog4cej prowadzic do

nowego otwarcia teoretycznego w socjologii narodu" (Perenialistyczna teoria narodu

Benedykta Zientary, s. 135), szczeg6lnie w warunkach, kiedy dominuje pogl4d, ze narody i

nacjonalizm sE wylworem proces6w modernizacyjnych oraz w warunkach, kiedy coraz

wigksze znaczenie przypisuje sig koncepcji narod6w jako wsp6lnot wyobraZonych oraz

narodowej tozsamo5ci.

Podstawow4 publikacjq do oceny jest rozprawa habilitacyjna pt: 
"Problematyka

narodu w pismach klasyk6w mySli socjologicznej' Analiza wybranych koncepcji'

Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruri 2018, s 266'

Przygotowana rozprawa w praktyce stanowi przynajmniej dobry podrqcznik do

studi6w teoretyczno-historycznych koncepcji narodu w wydaniu gl6wnych klasyk6w z

zakresusocjologiinarodu.MozesluZyijakowaZneuzupelnieniedotychczasowego

podstawowego podrgcznika z zakresu socjologii narodu (Socjologia narodu i konlliktow

etnicznych, PWN, Warszawa 20l0) przygotowanego przez Profesor Malgolzatq Budytq-

Budzyrisk4.

Zaczng od podkreSlenia, ze recenzowana rozprawa jest rzeczywiScie pierwsz4' ktora

w spos6b kompleksowy, w miarg krytyczny i l4czny prezentuje problematykq narodu

zawart? w pismach klasyk6w mydli socjologicznej'

Praca jako calosi sklada sig ze wstgpu, szeSciu rozdzial6w, zakohczenia" bibliogratii

oraz abstraktu w jgzyku angielskim.

Pracajestbardzosolidnieudokumentowanabogatqliteratur.4przedmiotu'PracaJeSt

poprawnie umiejscowiona w kontekScie dotychczasor'l'ego dorobku badawczego na ten

tenrat. Moim zdanrem Autor dotarl w zasadzie do wszystkich podstawowych zobiektywt-

zowanych2r6delinforn-racji,jakieistniej4wPolsceizapelvnetakzedowielupodstawo.

r.rych 2r6de1 informacji zawafiych w literaturze migdzynarodowej '

Do strukturY Pracy nle mam uwag'

We wstgpie zostaly wyja6nione zalo2enia metodologiczne rozprawy' jak i przybli-

2enie treSci ksi4zki jako caloSci. Wydaje mi sig, 2e jako recenzent powinienem pocz4tkowo

ustosunkowa6 sig do samego viyboru (dobolu) klasyk6w mysli socjologicznej' jak i do



konstrukcji poszczeg<ilnych rozdzial6w ' Nie mam uwag zar6wno do doboru poszcze-

g6lnych autor6w, jak i do doboru ich tekst6rv' W pracy badaniu zostal poddany okres

dyscypliny obejmuj4cy przedzial czasowy od A Comte'adof Znanieckiego Cennym jest

w rozprawie fakt, ze Autor odtwarza} Stanowiska poszczeg6lnych autorow przewaZnie nte

na podstawie jakich3 zwarrych tekst6w innych autor6w obejmuj4cych ich stanowiska w

zakesie socjologii narod6w, ale najczgSciej na podstawie wybranych liagment6w ich prac

oryginalnych, nierzadko podejmujacych innq problematykq badar'vcz4' Wa2n4 okazala si9

(przyjgta za Waldenbergiem) hipoteza Autora, ze "koncepcje 
narodu noszq bardzo czEsto

6lad narodowo3ci autora" (s. 7)., a takze inna. 2e koncepcje narodu poszczeg6lnych

autor6w moZna lepiej poznai na tle szerszej ich teorii spoleczefistwa'

Z przyjqtych hipotez wynikala konstrukcja poszczeg6lnych rozdzial6rv' a rvtqc

pocz4tkowo rys biograficzny uczonych ze wskazaniem proces6w socjalizacji' nastqpnie

og6lna teoria spoleczefistwa, aby na tej podstawie przedstawii ich stanc-rwiska w kwestii

koncepcji narodu.

Wrozdzialelmormzdaniempoprawniezostalaprzedstawionaproblematykanarodu

w nowoZytnej my6li spolecznej od XVII do XIX wieku wl4cznie Cenne jest w mlarq

szerokie przedstawienie stanorviska E. Renana, ktot'ego mozna tlatowai .iako klasyka

wsp6lczesnych subiektywistycznych koncepcji narodu' z jego waZnym wskazaniem na

zjawisko pamigtania i zapominania' W rozdziale tym Aulor blgdnie podal nazwisko

znanego socjologa, wybitnego znawoy Herberta Spencera oraz Maxa Webera (est:

Andrewski, a powinno by6: Andreski, s 3 8 oraz bibliografia)'

Wrozdziale2traktuj4cymonarodziewmaterializmiehis|oryczrryrrrr,vedlugK.

MarksaiF.EngelsajakonanowetreScii,vskazalbymwyr6Znienie|rzechiazksztaltowarlia

sig marksowskiej teorii narodu: narodowej (nacjonalistycznej)' klasycznej i instrumen-

talnej, a takze wskazanie, i2 koncepcja nalodu opafta byla na analizie procesow

wladciwych dla ,,6wiata zachodniego" (s' 69)'

Generah.rie rozdzlal zostal przygotowany w spos6b bardzo nterytolycznl i

przekonuj4cy. Podkre6lg jedynie, i2 nie podzielam stanowiska' aby w czqSci koricorve;

rozdzialu ivskazuj4cej na dorobek W Lenina i J Stalina pomin4c koronn4 pracE J' Stalina'

..Marksizmakwestianarodowa',.WtejpracyZawafieZostalonajbardziejrozwintgte

stano\ isko J. Stalina u kuestij ltarodowej' a takZe' a moZe przede wszyslkim' JeBo

definicjanarodu,kt6rafunkcjorrowatrarvliteraturzenrarksisto\^'skiejjeszczedlugopo

Smiercijejautola,atakZestanowilarealneodniesieniedopolitykinarodowoSciowejr,v

6wczesnym ZSRR.



w rozclziale trzeclm Autor bardzo trafnie wkomponowal koncepcjg narodu r'vedlug

E. Durkheima w jego szersz4 teorig socjologicznq l4czqc powstawanie nalod6u' z

przeobra2eniami solidamoSci od mechanicznej do organicznej. Z bogatej prezenlacii

stanorviska E. Durkheima w kwestii narodu r.r'skaz9 jedynie na kilka w4tk6w, kt6re z mo1e1

perspektywy wydaj4 sig szczeg6lnie waZne E' Durkheim przeciwstawial siE koncepcjom

budowania paflstw opartych wyl4cznie na kryterium etnicznym' a preferowal panstwa

odwoluj4ce sig do francuskiego modelu narodu politycznego (s' 103) Stanovn'isko tego

typu uwazam za bardzo aktualne obecnie E Durkheim' jak podkre6lil Autor' jest

,iprekursorem modernistycznej perspektywy studi6w nad narodami" (s 113) Odwoluj4c

sig do kr1'tycznej prezentacji stanowiska E Durkheima w kwestii narodu u6wiadomilem'

ze E. Durkheim oraz M. Mauss mog4 byi traktowani takze jako prekursorzy koncepc-ii

spoleczefstwa wielokulturowego. Jezeli twierdzq 2e,,nar6d i paistwo s4 tylko pierwszym

etapem jego rozwojui nie ostatecznym celem (122)' to jakimi b9d4 etapy nastgpnt'?

ZdaniemJ.PoniedzialkaE'Durkheinantycypowal..ptlwstanieo96lnoludzkiego

spoleczefstwa ponadnarodowego i ponadparistwowego" (122) Wskazujqc na slaboSci i

mocne strony durkheimowskiej socjologii narodlt Autor wskazuje rnigdzy innymi' 2e narod

nie musi sig l4czyi ze sfer4 religii (s 125) Pomijaj4c wagg' znaczenie religii w zyciLr

narodu, to czy moZliwe lest wskazanie najaki5 nar6d' kt6ry f-unkcjonuje bez religii?

podzielam stanowisko Autora, ze konieczne jest przybliZenie dorobku teoretycznego

MarcelaMaussawzakresieproblematykinarodu.TowdorobkuM.MaussaZnaidziemy

migdzy innymi stanowisko, 2e ,,proces narodotw6rczy wl4worzyl silne rtrZnice pornigdz-y

narodamiiujednolicilposzozegr5lnenarodywewngtrznie'.1s.15])'lnaczejmorriqcpt.oces

narodotworczy usuwa uprzednio istniej4ce podzialy wewnqtrzrle' w tynr nierzadko

ksztaltuj4ce sie mniejszosci etniczne. a eksponuje i utlwala nod/ial) zewngtrT.ne pomigdzl

narodami, zarowno wewn4trz paristwa jak i pomigdzy nimi' Moim zdaniem w dorobku M'

MaussawaZnejesttakzepodkreSlenierolinacjonalizmuwpai-rstwie.Mianowicienaclo-

nalizm tworzy hierarchig wewn4trz narodu (stanowisko orlginalne igodne rozsiniqcra -

AS.) oraz generuje konflikty (s. 159)'

W rozdziale pl4tym zostala szeroko om6wiona koncepcja i probler.natyka narodr't

wedlng Maxa Webera. F'ozdzial ten przeczytalem z zainteresorvaniem i nie mam uwag'

Rozdzia] 6w zawera przekonywujqc4 intelpretacjq stanorviska M Webera w kwestii

narodu. Naluralnte z racli, iZ M Weberorvi nie udalo sig dokoncz'v6 socjologicznei

koncepcji narodu, wystqpuje takze wiele innych stanowisk' skazani jeste5my na u"ielo(c

interpretacji. Podzielam stanowisko, 2e poglqdy ll4 Webera na nar6d mogE stanowic

a



podstawg do okreslenia go jako socjolcga niemieckiego imperializmu (s. 200). Jak

wskazuje Autor, dorobek Maxa Webera w zakresie socjologii narodu nalezaloby traktowai

jako 216dlo inspiracji dla wsp6lczesnych koncepcji konstruktywistycznych. . . (autoreferat.

s.l8)

Rozdzial sz6sty zarviera przedstawienie kulturalistycznej koncepcji socjologii narodu

Floriana Znanieckiego. Bardzo bliskie mi jest krytyczne stanowisko Autora wobec tych

autor6w, kl6rzy ,,zafascynowani sa teoriami narodu powstalymi w anglosaskim Swiecre

akademickim, coraz mniej interesuj4c sig dokonaniami rodzimej socjologii" (s. 207). Jak

wskazuje Autor w calej publikaoji okreslone koncepcje w jakim6 zakresie wynikaj4 z

biografii tw6rc6w, z ich og6lnych teorii socjoiogicznych powstalych i usytuowanych w

okreSlonym czasie oraz na podstawie analizy okreslonych spoleczefstw, a takZe z

og6lniejszych trend6w naukowych, spolecznych i kulturowych dorninuj4cych t'r'

okreSlonych miejscach i momentach czasowych. Ich proste, bezretleksyjne przenoszenie

na grunt innych paristw, narod6w i ich kultur iest przynajmniej blgdne metodologicznic.

zgadzam sig z pogl4dem Autora , iz koncepcja narodu wedlug F. Znanieckiego jest jednq z

najwazniejszych (s. 207), a moim zdaniem, najwazniejsz4 teori4 narodu w polskiej

socjologii. w),rasta ona bowiem z polskich reali6w w zakresie powstawania narodu,

zawiera podstaworve dylematy i pytania zwiqzane z probiematyk4 nafc{iu. a takTe

wyra2nie odr6Znia paristwo, spoleczefistwo, lud, i nar6d. Podzielam ger.rera.lnie stanou'isko

Autora w kwestii prezentacji dorobku F. Znanieckiego w zaklesie socjologii narodu.

Zwr6ca jedynie uwagg na dwa zagadnienia. Moim zdaniem nie jest oczyrviste, ze F.

Znaniecki opisuj4c grupy ludowe ,,de facto opisuje grupy etniczre" (s' 226) Jest to po

pierwsze zaleane od sposobu definiowania grupy etnicznej. Po drugie zalezne jest to od

definiowania grup ludowych. Czy sA to mianou'icie kategorie tozsame ze spolecznoSciamt

lokalnymi, c,,zy tez s4 to grupy szersze bgd4ce jak4s fbLm4 integracji zbiorowosci

loKa lvcn.

MoinrzdaniemmoZnabylobyprzyb|izyt,wyr62nioneprzezF,Znanieckiegotypy

spoleczeistrv w obrEbie pairstwa, rv lym szczeg6lnie spoleczeirstwo tlarodowe. F-

Znaniecki wyr62nial migdzy innymi spoleczeistwo pafistwob'e, religijne. narodowe,

klasowe inne (por. Socjologia wychorvania. T I, s.67-68). Moirr zdaniem F. Znaniecki

implicite zasugerowal takZe znakomity pomysl badawczy, aby zbada6, r,v jakim stopnitL

wychowanek jest urabiany poprzez instytucje spoleczeflstwa religijnego. narodorvego.

pafistwowego.klasowego'Pomyslniezostal.jakdotqd,zrealizowan'r'wbadaniach

empirycznych.



w zakonczeniu Autor wskazuje na znaczenie klasykow socjologii uarodu z punktu

widzenia wsp6lczesnych zainteresowaf badawczych problematyk4 narodow4 Wskazuje

slusznie, i2 tematyka klasyk6w socjologii narodu znajduje swoje przedluzenia w dorobku

wielu u'sp6lczesnych socjolog6w narodu'

Monografia J. Poniedzialka stanowi cenny wktad do rozwijaj4cej sig subdyscypliny

socjologicznej. do socjologii narodu. Jej wanosc upatrujq gl(rwnie w t1 m' 2e ulpelnia

u,idoczn4 i istniejqcq dotychczas lukg naukowo-b adawczq w zakresie socjologii narodu.

wskazuj4c nie tylko na jej bogate historyczne korzenie, ale na kilka zasadniczych

interpretacji narodu funkcjonuj4cych r6wnolegle do podstawowych orientacji socjolo-

gicznych w socjologii. Zapoznaj4c sig z monografi4 mozna skonstatowac' jak bardzo

6wczesni klasycy oraz ich stanowiska teoretyczns byly uwiklane w kontekst dokonuj4cych

sig w tamtych czasach proces6w narodotw6rczych oraz zwi4zanycl.r z tym lnteresow

poszcze96lnych paristw i narodtiw.

Oczekiwalem, 2e szczeg6lnie w podsumowaniu poszczeg6lnych rozdzial6w' tam'

gdzie Autor wskazywal na znaczenie dorobku poszczegolnych klasyk6w' na "blaski i

cienie" poszczeg6lnych koncepcji narodu, odnale2i bqdzie moZna jakieS oplymalne

stanowisko Autora, z punktu widzenia kt6rego dokonyw ana zoslala ocena dorobku innych'

W monografii ocena dorobku poszczeg6lnych klasyk6w dokonywana byla gl6wnie

poprzez odwolanie sig do stanowisk innych autor6w Nie jest to zarzut do Autora' wrqcz

przeci*,nie, niejako do korica Autor utrzymal w monografii pozyojE krytycznego

neulralnego referenta dorobktr teoretycznego poszczegolnych klasykou * 7-nl'1ssic

socjologii narodu.

W warunkach, kiedy paistwa narodowe staly sig podstawowymi podmiotar ni

stosunk6w rnigdzynarodowych, kiedy przynajnniej w znacznel czgSci patistrv narodowych

decydujqce znaczenie odgrywajq narody etniczne, kiedy coraz bardziej wiadomo' 7'e za

wieloma formami tntegracji migdzynarodowych obserwujemy dominacjq interesow

nar.odowychiinne,tematykanarodowaniemalnieuclrronnienadalbgdziewaznymnufiem

badair socjologi cznych. Zaldadaj4c 2e wsp6lczesne formy funkcjonowania narodow w

postaci etnicznych lub politycznych paflstw narodowych, w przyszloSci bqdq ulegac

zmianom, to w warunkach eu'identnego braku pomysl6w na przyszie poslaci funkcjono-
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wania narod6w, nawiqzanie do stanowisk klasycznych moze miei zasadnicze znaczenie

dla rozwoju wsp6lczesnych koncepcj i teoretycznyeh'

W zakoriczeniu trzeba powiedziei' 2e Autor przygotowal powazn4 monografiE' w

kt6rej krytycznie przedstawil stanowiska wybranych klasyk6w w zakresie socjologii

narodu, gl6wnie poprzez sigganie do oryginalnych dziel, a spos6b ich prezentacji' m in'

poprzez odwolanie sig do ich biografii oraz do szerszego dorobku teoretycznego w

zakresie socjologii okazal sig pomyslem bardzo dobrym, poniewaZ wprowadzil cz1'telnika

na nowe Sciezki szeroko rozumianej wyobrazni socjologicznej w zakresie koncepcji i

funkcjonowania wsp6lnot narodowych'

Godne podkedlenia, 2e recenzowana rozprawa jest monografi4 autonomiczn4

wzglgdem dotychczasowego dorobku badawczego Autora'

Zalet4 pracy jest jej otwarty charakter. Moze ona stanowid powazne 2r6d1a do

nowych inspiracji teoretycznych w zakresie socjologii narodu, do konceptualizacj i badari

empirycznych, a szczeg6lnie do realizacji dydaktyki z przedfiiiotu socjologia narodrt, kt6ry

(mam nadziejg) bgdzie zyskiwai na znaczeniu w dydaktyce nie rylko na kierunku socjoio-

glcznym.

w recenzji w zasadzie nie wskazalem jakichs zarzut6lv wobec rozprawy habilita-

cyjnej, a przecirvnie, utwierdzilem sig w przekonaniu, 2e mamy do czynienia ze znacz4c4

nalko\\,o monografi4, kt6ra zasadniczo poszerza spektrum rviedzy i interpretacji z zaktesu

historii socjologii narodu.

Po gruntownym zapoznaniu sig z dorobkiem naukowytn ocenianego z ol.,rcsu ptr

uzyskaniu stopnia doktora, w tym szczeg6lnie z przygolowart4 rozpraw4 habilitacyjn4

oSwiadczam, 2e przedlo2ona do oceny nowatorska i samodzielnie przygotowana rozprawa

odpowiada wymogom w zakresie rozpraw habilitacyjnych okreslonym w ustawie o tytlrle i

stopniach naukowych.

w zwiqzku z tym przedkladam Radzie wydzialu Humanistycznego uniwersytetu

N{iko}aja Kopemika w Torunin wniosek o nadanie Habilitantorvi doktorowi Jackowr

Poniedzialkowi stopnia doktora habilitowanego nauk spolecznych w dyscyplinie

sociolosia.

Andrzej Sadowski
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