Prof. nadzw. dr hab. Anna Sliz
Instytut Socjologii
Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89, 45-061 OPole
e-mail: asliz@luni.opole.pl

Recenzja pracy habilitacyjnej: ,,Problematyka narodu w pismach klasyk6w my6li
socjologicznej. Analiza wybranych koncepcji" oraz dorobku naukowo-badawczego'
dydakfycznego i organizacyjnego dra Jacka Poniedzialka

Doktor Jacek Poniedzialek od 2010 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Socjologii
w
Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2005-2010 byl asystentem
tejze Katedrze.

studia magisterskie ukoriczyl w Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu w 2002

lJnii
2004 roku ukoficzyl podyplomowe studia ,,Polityka rozwoju regionalnego
Stopiei doktora
Europejskiej,, na wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdafiskiego'

roku.

w

nauk humanistycznych

w

zakresie socjologii uzyskal 15 czerwca 2010 roku na Wydziale

Humanistycznym Uniwersytetu Mikolaja Kopernika

w Toruniu

Podstaw4 byla rozprawa

Perspektywa
zatl.tulowana: ,.Ksztaltowanie siQ to2samo$ci regionalnej na wannii i Mazurach'
spoleczeistwa postmigracyj nego"

W tym miejscu nadmieniE, iz w dokumentacji jak4 otrzymal am nie znalaztam odpisu
przewodni
dyplomu doktorskiego dr. Jacka Poniedzialka. Dol4czony natomiast zostal list
podpisany przez Habilitanr

a

oraz ..zyciorys". Te dwa dokumenty nie zostaly przeze mnie

przygotowywaniu niniej szej recenfi' ChcE takze podkeSlid' 2e
jest praktykowane'
Kandydat przeslal wszystkie swoje publikacje do oceny, co z zasady nie

wziqte pod uwagQ

w

Wybiera siE te najbardziej wazne i istotne.

opinia

Kandydata: ksi4ika habilitacyjna ,,Problemafyka narodu
mySli socjologicznej. Analiza wybranych koncepcji"

o gl6wnym osi4gnigciu

w pismach klasyk6w

(Wydawnictwo Adam Marszalek, Torufi 2018'

Praca wskazana

jako podstawa

ss. 266)

postQpowania habilitacyjnego ma charakter teoretyczny,

chociaZ bardziej adekwatnym byloby powiedzenie, 2e

jest to praca odtw6rcza'

Jej

jest socjologiczna perspektywa narodu w tw6rczo3ci wybranych klasyk6w
jest
dyscypliny. Recenzentem wydawniczym ksiqzki jest dr hab. Jan Maciejewski, kt6ry

fundamentem

uznanymsocjologiemzzakresugrupdyspozycyjnych,aleniesocjologiiteoretycznej
(socjologii narodu). Ksi4Zka sklada sig z sze5ciu wzglEdnie symetrycznych rozdzia\6w
zasadniczych, wstQpu

i

zakonczenia, aneksu

i

spisu literatury. Pod wzglgdem struktury jest

wiqc zbudowana poprawnie. Ale najwaZniejsza jest treS6

i

odpowied2 na p1'tanie o wklad

pracy w rozw6j dyscypliny, czyli socjologii.

Pierwszy rozdzial to pr6ba rekonstrukcji najdawniejszej mysli spolecznej, ktorej
mo2na przypisai problematykE szeroko rozumianego narodu Ten fragment zostal
punktu
zaprezentowany bardzo pobieznie, a Autor nie podj41 pr6by przedstawienia wlasnego
widzenia wzglQdem myslicieli spolecznych, wsr6d kt6rych znale2li siE prekursorzy socjologii
czasy bardzo
August comte i Herbert Spencer. A gdzie Henri de Saint-simon? I chociaz to
p62niejszych analiz
odlegle, to naleZalo je bardziej zglEbii. gdyz to one zbudowaly podwaliny
To juZ
narodu. W wigkszym stopnru powinien Autor pochylii siE nad kwestiq organicyzmu
w duzej mierze zapomniana idea, ale odegrala batdzo waanq rolE' Dr Jacek Poniedzialek

wspominaoolganicyzmie,alerobitobardzoskr6towo'NiematakZeodwolaniadopolis
do istoty
Platona. Zadaniem prsz4cego prace teoretyczne jest jak najglEbsze siEgniEcie
tw6rczoSci wybranych autor6w

z

zadaniem znalezienia tam czegod' czego

w

plerwszym

czas6w
ogl4dzie r-rie da sig zauwalyc. Tej dociekliwosci w odniesieniu do najdawniejszych
wiqkszym stopniu zabraklo mi takZe glEbszej analizy idei

mnie zabraklo.

W duzo

o idee Johanna Gottlrieda von Herdera. kt6ry
przypi:uje siq
uznal, ze nrod /1/olkt jest najwazniejszq wspolnot4 ludzk4 lemu autorowi
slabo.
takZe nacjonalizm, ale w ksi4zce J. Poniedzialka te aspekty wybrzmialy nader

odwieceniowych. Tutaj szczeg6lnie chodzi

Wspomniani przeze mnie,

a

pominiqci przez Kandydata, autorzy wprawdzie bardziej

przynale?qmySlispolecznejnizsocjologicznej,alejakwynikaztre6ci,Autorniepostawil
linii demarkacyjnej miQdzy mySl4 spoleczn4 a socjologiczn4' Wprawdzie w tytule jest
wyeksponowana mySl socjologiczna, ale czy Karola Marksa

i

Fryderyka Engelsa moZna

uzna(,zaprzedstawicielimySlisocjologicznej?AskoropojawilisiqoniwksiqZceizostaloim

poswiQcone wiele miejsca to jest wysoce usprawiedliwione siggniecie takze do nazwisk, o

ktdrych wspomniaiam powyZej.
Du2o wipcej uwagi

- czy rzeczywii;cie

potrzebne bylo a2 tyle?

-

poSwiEcii Kandydat

do stopnia materializmowi historycznemu Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Idea narodu w
kontekdcie spoleczeistwa burzuazyjnego

i walki klas to

wazne zagadnienia z socjologicznej

perspektywy problematyki narodu, ale zdecydowanie zabraklo mi tutaj odwolania do systemu
socjologicznego Ludwika Gumplowicza. Poza tym, 2e siEgal on do wielu prac Karola Marksa

to sam zajmowal sig socjologi4 gnrp spolecznych oraz walk4 ras (Rassenkampfl. Wprowadzil
pojgcie amalgamacji czy poligenezy. Te wszystkie kwestie zawieraj4 w sobie pierwiastki idei
narodu. R6wnie2 sam zyciorys Gumplowicza, jego losy jako naukowca

i

emigranta r6wnie2

nie s4 pozbawione element6w narodowych. Oczywiscie, ktos moze powiedzie6, 2e Ludwik
Gumplowicz nie jest klasykiem socjologii

- kwestia dyskusyjna? -

ale polscy socjologowie

powinni szczeg6lnie dbai o pamiq6 swoich poprzednik6w. wydaje mi siE r6wniez, 2e jedli
mowa o Gumplowiczu, Marksie
Chalduna

i

Engelsie to nie byloby blgdem siqgnigcie do koncepcji Ibn

To nazwisko zostalo przez Autora zupelnie pominiEte. Prace teoretyczne

w

socjologii maj4 to do siebie, 2e wymagaj4 od autora bardzo szerokiej wiedzy, nawet takiej,
kt6ra tylko w niewielkim stopniu nawiqzuje do zasadniczej problematyki. I takiego spojrzenta
na problematykq narodu w pracy dr. Jacka Poniedzialka wyra2nie mi brakuje'

Trzeci rozdzial omawianej ksi42ki to pr6ba analizy tw6rczosci Emila Durkheima w

kontekicie problematyki narodu. Jak sam Habilitant wielokrotnie podkreSla, francuski
socjolog nie pisal bezpoSrednio o narodzie, ale z jego prac mozna zrekonstruowai stosunek
Durkheima do kwestii narodu.

I w takim duchu Autor przeprowadza

czylelnlka przez

proponowany rozdzial. Konkluzja z tak postawionego zadania socjologicznego jest taka, Ze z
dw6ch zasadniczych prac Durkheima mozna wywnioskowad jego stanowisko wobec narodu.

chodzi o koncepcje solidarnosci spolecznej oraz elementarne formy Zycia religijnego.
Pojawiajq sig jeszcze kwestie sui generis i homo duplex, ale w mocno ograniczonym zakresie.

Byloby duzo bardziej pozl.tywnie, gdyby Autor sam podj4l siq zadania odszukania narodu u

w bardziej wyrazisty spos6b
kontekScie prezentowanych idei. Przyznaje, 2e

Durkheima a nie powolywal siq na innych Autor6w, albo

przedstawil wlasne stanowisko

w

zaprezentowane analizy nie przekonuj4 mnie w pelni, chociaz zapewne nie s4 takze zupelnie
bez racji. Mam wraZenie, Ze Autor w spos6b zbyt prosty ptzeloZy| ewolucje od spoleczenstwa

tradycyjnego do nowoczesnego i od Leligii do nacjonalizmu jako podstawa powstania narodu
(spoleczefstwo nowoczesne)

i

nacjonalizmu (religia). Taka ekstrapolacja wymaga bardziei

kytycznego podejScia, kt6re nie zostalo tutaj wyra2nie wyeksponowane Autor wybral

te

momenty, kt6re pasowaly do przyjEtego zalo2ema, 2e tworczo(;6 Durkheima zawiera jednak
aspekty narodowe. Zostaly pominipte inne, kt6re

r6wnie2

byi

z

zaprezentowanej perspektywy mogly

wa2ne. W4tkiem, kt6ry zostal pominiEty

a nie

powinien jest dla mnie

durkheimowska analiza samob6jstw. Ostateczna konkluzja monografii

Le suicide Io

twierdzenie, i2 poziom integracji spolecznej jest odwrotnie proporcjonalny do liczby akt6w
samob6jczych

-

wspomnianej ksi42ki nie ma w bibliografii. Skoro w analizie du2y nacisk

zostal polo2ony na kwestie religii

integracjp wsp6lnoty

to

-

wafloici i nomry i jej rolE w Zyciu spolecznym m.rn.

dlaczego nie odnie6 siQ takze do pierwszej

monografii? Od Kandydata

do stopnia doktora

oczekiwalabym pr6by nowatorskich analiz

okeSlonej problematyki

i

habilitowanego

w

w

socjologii pelnej

zakresie socjologii

pokazania wlasnego punktu widzenia wobec

a nie kurczowego

trzymania siQ tego, co

juZ w

literaturze

socjologicznej zostalo napisane. Nazbyt pobieZne zostalo takze potraktowane sui generis jako
rzeczywistoSi spoleczna czy pojQcie faktu spolecznego, jako czegoS co wywiera na jednostkE
przymus. Na koniec rozdzialu Autor nawiqzuje do dw6ch kontynuator6w mysli Durkheima w
kontekScie problematyki narodu. I temu zagadnieniu naleZalo poSwiEcii wiEcej uwagi.

Czwarty rozdzial ksi4Zki odnosi siq do problematyki narodu Marcela Maussa' To
podejScie, kt6re mozna okresli6

jako

antropologiczno-socjologiczne. Sam Mauss jest

zdecydowanie bardziej definiowany jako antropolog niZ socjolog, chociaZ byl uczniem E.
Durkheima.

Mausse

w

I chocia2
pelnego tekstu o narodzie, to w kilku

duzej mierze powielal r6wnie2 jego idee rodzenia sig narod6w.

nie opublikowal za Zycia

zadnego

opr"tblikowanych po Smierci odniesienia do narodu s4 czytelne. R6wnie2 rekonstrukcja caloSci

wizji narodu Maussa jest du2o bardziej cztlelna i wyta2na niz w przypadku chociaZby E.
Durkheima. Dr Jacek Poniedzialek w prosty spos6b przeprowadza czytelnika przez
odtwarzanie maussowskiej wizji narodu. Zastanawiam sig tylko sk4d Kandydat do stopnia

wie, 2e idea Maussa jest slabo znana polskim socjologom? To twierdzenie do36 ryzykowne.

to wedlug Maussa droga
ksztaltowania sig narod6w, kt6ra odnosila siq przede wszystkin do pafistw Europy
Ewolucja od spoleczeiistw segmentacyjnych do nowoczesnych

Zachodniej. To tutaj powstaly pelne narody, kt6re stworzyly wlasne struktury palistwowe a
nastEpnle d4zyly do podporzqdkowania sobie spoleczefistw, w kt6rych proces konst]'tuowanla
siE narod6w

znajdowal siq na duzo niaszym poziomie. To proste nawi4zanie do kolonializmu,

gdzie rzeczywiicie kolonizatorami byly przede wszystkim pal.rstwa Zachodniej Europy.

Wzorem Durkheima tak2e

u

Maussa pojawia sip problematyka religii, jako czynnika

integruj4cego perspektywiczne powstanie narodu. Ciekawa

jest wizja

integracji

ponadnarodowej. kt6ra m.in. miala wyeliminowac konflikty, ale taka perspektywa jak

M'
dotychczas sig nie ziscila. Dobtze, 2e Habilitant odtworzyl wizje narodu autorstwa
samego autora'
Maussa, ale ponownie, iak we wczeSniejszych moich uwagach, nie ma tutal
Owszem podejmuje pr6bE pokazania blask6w

i

cieni Maussa, ale nie zaglgbia siE w

problematykE.Wskazujewyl4cznienadoS6oczywistekonstatacje,kt6rerodz4sigpolekturze
prac Maussa odnoSnie problematyki narodu.

Pi4tkaczqsiksi4zkidopr6baanalizytw6rczo6ciMaxaWeberawkontekScie
problematyki narodu. Struktura rozdzialu jest identyczna jak wszystkich poprzednich

wstQp, Zyciorys klasyka socjologii,

jego

najwazniejsze

-

kr6tki

my6li socjologiczne

z

pry7mat
wyszczeg6lnieniem kwestii narodu oraz pr6ba kr6tkiego podsumowania przez

krytycznego(?)spojrzenianaprzedstawionqwczesniejanalizg.JeSlichodzioMaxaWebera
to prawd4 jest, podkresla to r6wniez Autor, ze trudno sobie wyobrazid dzisiejsz4 socjologiq
bez jego systemu socjologicznego,

w kt6rym poczesne miejsce zajmuje dzialanie spoleczne'

Od niego wychodzi r6wnie2 dr J. Poniedzialek poszukuj4c w tw6rczodci niemieckiego
socjologa aspekt6w narodowych. To wlasnie dzialania spoleczno-racj onalne

i

afektywne s4

zalqzkiemwsp6lnoty,kt6rajestfundamentemnaroduPodobnie'jakwczeSniejomawiani
do posiadania
klasycy narodu przynaleZ4 spoleczeistwom nowoczesnym, a kaZdy nar6d d42y
kt6rej przydwieca
bqdL juz posiada struktury paristwowe To istota narodu Webera'
j4 podzielaj4' Habilitant zwr6cii
Swiadomo56 istnienia pewnej wsp6lnoty z ludZmi, kt6rzy

uwagQnapewnekontrowersjewslowachWeberawobecspoleczeistwslowiaiskich'wtym
polak6w. Jest takze taktem, ze rozwa2ania webera o narodzie nie zostaly zamkr-riqte a ich
Sam Weber
rekonstrukcja to siqganie do wyimk6w z jego wielu prac z zakresu socjologii'

wpisalsiqwniemieck4politykqetnocentryzmunarodugermansltiego.cowybrzmialowlego
odniesienia sig
niekr6rych rekstach. Bardzo w omawianym rozdziale zabraklo mi szerszego
(spoleczenstwa) tym bardziej.
do Ferdinanda Tomiesa koncepcji wsp6lnoty i stowarzyszenia
wsp6lnoty w podejSciu do idei
2e Kandydat do stopnra zwraca uwagQ na waZno(i pojEcia
bylaby tutal
narodu u Webera. Szersza perspektywa niemieckiej socjologii humanistycznej
nie zaprezentowal' a
niezwykle potrzebna Tak, to w zasadzienic istotnego czy nowego Autor
sq napisane
"na
potwierdzila siq moja wczeSniejsza obawa, 2e zraczqce pafiie ksi4zki

tylko

ich tw6rczoSci
silE". Gdyby pomin4c zycrorysy wybranych klasyk6w, o96ln4 charakterystykq
zaprezentowac
socjologicznej to kwintesencjq problemu, czyli kwestie narodu moZna byloby

kontekst6w spolecznych
na kilku stronach. DuZym blqdem Autora jest pominiqcie szerszych
stanowii tlo dla rozwaZai o narodzie jeszcze dwie uwagi

czy politycznych, kt6re winny

l

w pracy naukowej nie powinno siq znale26 zdanie "Na pierwszy
wsp6lnotq' wsp6lnotowo66
rzut oka" (s. 172). Po drugie, pojqcie gemeinschaft - oznacza
szczeg61owe., Po pierwsze.

sp6}ka, korpolacja, Societa
ewentualnie Spo}ecznosi, ale nie nar6d. PojEcie gesellschaft to
wiedziei Sam Weber we
czy spoleczefistwo, ale nie paistwo (s 195)' To raczej naleZaloby
nie dokonuje
wskazanym przez Autora fragmencie ksi4zki ,,Gospodarka i spoleczeristwa,,

takiegotlumaczenia.M6wi4cjedynieokwestiistosunkuwsp6lnotowegoijakoprzyklad
za slowo
podaje wsp6lnotE ,,narodow{' (M. Weber, s' 31)' Z podobn4 nieodpowiedzialnoSciq
pisze o
spotykamy siE, kiedy Autor prezentuj4c koncepcjE narodu Floriana Znanieckiego
(narodu) (s 239) WczeSniej
schemacie przejScia ,,ocl gemeinschaft (ludu) do gesellschaft
jako panstwo Taka
pierwszy termin zostal przetlumaczony przez Autora jako nar6d, a drugi
sytuacja w pracach naukora'ych jest nie do przljqcia'

rczy rozdzial pracy to prezentacja koncepcji narodu Floriana
do
Struktura rczdzialu j est taka, jak poprzednich' z tym' 2e w odniesieniu

Ostatni
Znanieckiego.

zasadn

Znanieckiego mamy

do czynienia z

monografifo kt6ra

w

calosci zostal

poSwigcona

Takze
problematyce narodu ,,Wsp6lczesne narody" (wydanie polskie 1990)

w

innych

pracachpolskiegosocjologamoZnauchwyci6w4tkinarodowe.JakkilkakrotniepodkreSla
narodu, a takze
Habilitant to Florian Znanrecki jest tw6rc4 kulturalistycznej koncepcji
jednoznacztty jego pogl4d
Swiadomo6ci narodowel, co r6wnocze5nie wplynElo na
omawiani tw6rcy w roznym
rozdzielalqcy nar6d od pafstwa. .Iest to istotne, gdyz poprzednio
stopniulEczylitedwiewielkiegrupyspoleczne.Zrranieckiegokoncepcjanarodutofragment
wplywem
jego systemu socjologicznego, kt6ry w duZej mierze byl ksztaltowany pod
socjotogiiamerykariskiej'R6wnocze6niesan-rakoncepcjanarodubylapowi4zanazsytuacj4
wysnul wnioseK' ze
pairstw i spoleczeirstw Europy Srodkowo-Wschodniej StQd Autor
uznania w5r6d socjologow
socjologia, a takze koncepc.ia narodu Znanieckiego nie zIlalazla
bardziej skomplikowana kwestia'
Zachodu. Zapewne Jest w tym pewna prawda, ale to duZo
globalnego Poludnia"
kt6r4 doglEbnie analizuje Raewyn Connell w ksi4Zce "Teoria z
nie bylo Autor
(I'{OMOS, Krak6w 2018). Takiej glEbszej analizy u Kandydata do stopnia
potwierdza
krok po kroku odtwalza koncepcje narodu Znanieckiego' co tylko

moJq

llczeSniejszqkonstatacjqoodrworczyrncharakterzerecenTowanejpracya\^anso\^e].

PonowniezaskoczllornniejednoznacznetwjerdzenieALttoraonieznajomosciczy
i og6lnie jego prac
umiarkowanej znajomoSci kwestii narodowych w pracach Znanieckiego
takie przekonanie sugeru14c' ze
wSr6d polskich socjolog6w. Nie wiem sk4d Habilitant czerpie

opini4 nie zgadzam
napisana przez niego praca zmieni te sytuacjq Ja sig z tak4

i

jestem

przeciwna fotmowaniu tak prostych sqd6w'

odnosi si9 do treSci
Ksiqzkq koriczy czterostronicowe zakofczenie, w ktolym Autor
ile peune uogolnienia sq w miarE
wlasnej pracy. Robi to w spos6b bardzo syntetyczny I o

poprawne

to absolutnie nie

jego
zgadzam sig ze zdaniem Autora' jakoby ksiq2ka byla

Ja podeiScia
krltyczn4 analize wybranych koncepcji narodu w5r6d grupy klasyk6w sociologii'
bardziej podrqcznika
krytycznego w ksiqzce nie znalazlam. Ksi4Zka ma dla mnie charakter

roku socjologt\ uczqszczalqcych na kurs z historii mySli
literaturE
socjologicznej a nte awansowej rozprawy naukowej Autor w oparciu o dostEpn4

akademickiego dla student6w

I

chociaZby
przedmiotu dokonal rekonstrukcji wybranych koncepcji narodu, ale nie zna]'azlam
pr6by zaprezentowania przez Atiora wlasnych przemySlef czy wlaSnie stanowiska
jej wyimk6w Od Kandydata do
krytycznego b4d2 akceptuj4cego konkretn4 koncepcjE czy
wypowiadania wiasnych
awansu naleZy wymagai samodzielnego mydlenia i umiejEtno6ci
wzglqdem prezentowanej problematyki OczywiScie, nalezy doceni6 rozlegloSi

s4d6w

j
pracy rozproszonych
literatury, jak4 umiescil Autor w bibliografii, zgromadzenie w ednej
zbyt malo' aby uznac'
w4tk6w narodowych wSr6d plzedstawicieli klasyk6w socjologii' ale to

2e przedstawiona ksi4zka ,,Problematyka narodu

w pismach klasyk6w my(li socjologicznej"

jak4jest socjologia
autorstwa Jacka poniedzialka ma znaczqcy wklad w rozw6j dyscypliny

Opinia

o

dorobku naukowo-badawczym Kandydata

Dorobeknaukowo-badawczyipubtikacyjnydr.JackaPoniedzialkanaleZynapocz4tku
przedstawiisumarycznie.odchwiliuzyskaniastopniadoktoraopublikowaldwiemonografie
jedna monografia zostala przedstawiona jako gl6wne osiqgniEcie w postQpowanlu
autorskie

-

podoktorska' ale o tym Kandydat
habilitacyjnym, tytul drugiej sugeruje, 2e jest to monografia

nie wspomina. A szkoda. Tutaj powinna sig pojawi6 u'yraZna deklaracja

Ponadto

19 artykul6w - 13 w
opublikowal jedn4 ksi4zkq pod wlasnq redakcj4' Opublikowal
co chcE podkreSlii z cal4
czasopismach i 6 w pracach zbiorowych Uwagq zwraca fakt'
publikacji w jEzyku obcym,
mocn6 iz dr Jacek poniedzialek nie ma w swoim dorobku zadnej
naukowego Jest to rzecz co
a tym bardziej wydanej zagranic4. Na tym poziomie rozwoju
w czasopi3mie z
najmniej zaskakuj4ca. Ponadto, Kandydat nie opublikowal zadnego artykulu

listyJCRawigcniematakZeimpactfactola.Wszystkiepublikacjezosta}yumieszczonew

czasopismachzlistyBMNiSWlubERIHPlus,conaleZydocenii'gl6wnetez"Studi6w
Seria Nowa"'
Regionalnych i Lokalnych" czy ',Spraw NarodowoSciowych

Kolejnym powaznym brakiem

w

dorobku naukowo-badawczym

dr'

Jacka

Badania statutowe nie
Poniedziaika jest nieuczestniczenie w zadnym plojekcie badawczym'

sEistotne.Tenbrakjaklegokolwiekudzialuwgrantachjestzaskakuj4cychocia2byze
wzglEdu na

w
w duzej mierze empiryczny wymiar dorobku Kandydata przede wszystkim

aspekcie jego zainteresowan regionem

i regionalizmem. Bral czynny udzial w konferencjach

o statusie kajowym i miEdzynarodowym, ale wszystkie one odbyly siQ w Polsce - wiele w
macierzystym osrodku naukowym Habilitanta - i byly gloszone w jqzyku polskim. Kandydat
do stopnia doktora habilitowanego nie odbyl Zadnego stazu ani stypendium naukowego ani
zagranic4 ani

w

Polsce. Powyzej wskazane braki upowazniaj4 mnie do jednoznacznego

stwierdzenia, ze dr Jacek Poniedzialek nie wykazuj e Zadnego doswiadczenia ani wsp6lpracy

migdzynarodowej, co
naukowo-badaw

w

bardzo powaznym stopniu obci4za Jego dotychczasowy dorobek

czy. zanim jednak przedstawiE ostatecznq konkluzjE wzglEdem dorobku

przedstawiE jego ocenq jakoSciow4

Dorobek naukowo-badawczy dr. Jacka Poniedzialka lokuje siq

socjologii: regionie
obszar, chociaZ

i

w dw6ch

obszarach

regionalizmie oraz socjologii narodu. Bardziej obecny jest pierwszy

w drugim miesci sig gl6wne osi4gniEcie naukowe Kandydata i tylko

dwa

artykuly. PoswiEc9 zatem nieco miejsca tej kwestii jako pierwszej. Dwa, opublikowane w
2018 roku teksty, dotycz4 dw6ch koncepcji ksztaltowania sig narod6w: prymordializmu w

ujgciu Edwarda Shilsa

i

Clifforda Greelza oraz perenialistycznej autorstwa Benedykta

zientary. chcialabym zauwa'yc, 2e ttzy prace dotycz4ce problematyki narodu powstaty w
2018 roku. Wczesniej Kandydat zajmowal siq niemal wylqcznie problematyk4 regionaln4.
majq
Taka nagla zmiana jest trochg zaskakuj4ca. wracajqc do wspomnianych artykul6w, to
ich
one charakter odtw6rczy, czyli Autor relacjonuje wspomniane koncepcje w ujqciu
a
tw6rc6w pokazuj4c takze stronq krytyczn4 ale przede wszystkim w opinii innych autorow'

niewlasnychpogl4d6wczyprzekonaf'Tekstys4poprawnemerytorycznie,alewzasadzienie
jest to koncepcja szeroko
wnoszE nic istotnego do socjotogii. Jesli chodzi o prymordializm to
znana

w socjologii a artykul wyl4cznie przypomina najwazniejsze kwestie

koncepcj4 narodu autorstwa Shilsa

autor omawianej

i

zwi4zane

z t4

Greetza. Drugi artykul ma charakter historyczny, gdyz

w nim koncepcji byl historykiem.

.IeSli

iuZ dr J. Poniedzialek wybrai

tE

postarai
koncepcjE za przedn.riot wlasnego arlykulu, to jako socjolog powinien przynajmniej

siq uchwycid jakies w4tki socjologiczne lub zaadoptowad tE koncepcjE na grunt socjologii
zadnej z
narodu. Niestety, nic takiego siE nie wydarzylo. Bardzo 2ali19, Ze Habilitant w
z
dotychczas om6wionej w recenzji publikacji nie pokazal wlasnych pomysl6w zwiqzanych

problematykE narodu. Byloby pozytywnym poznat zapaltywania Kandydata na koncepc.;e
narodu, kt6re powstaly w ramach uprawianej przez Niego dyscypliny naukowej Nie wiem
takze jak definiuje czy rozumie nar6d Habilitant.

:pozostaly

regionu

i

dorobek publikacyjny dra Jacka Poniedzialka odnosi sip do problematyki

regionalizmu. MuszE od razu zaznaczyf, ze chodzi przede wszystkim o regton

warminsko-mazurski. Kilka ze wspomnianych arlykul6w ma charakter teoretyczny, kiedy

Autor podejmuje pr6bE rekonstrukcji najwa2niejszych koncepcji z obszaru socjologii regionu

i regionalizmu. Czlaajqc owe teksty

mySlE sobie, 2e dr. J. Poniedzialek kieruje siq

w sworm

piSmiennictwie utrwalonym schematem, kt6ry nie do koirca, w moim przekonaniu, ukazuj
kompetencje socjologiczne samego Autora.

W niemal

e

kaZdym tek6cie przedstawia On

obszemy Zyciorys mydliciela, kt6rego koncepcja jest zasadniczo prezentowana

w

tymze

artykule. To sprawia, Ze artykuly przybierajq postai historycznych opracowari bez istotnego
wkladu samego Autora, np. w formie analizy kytycznej czy por6wnawczej prezentowanych

koncepcji. To powoduje, 2e

w

zasadzie teksty

te nie wnosz4 nic nowego do rozwoju

dyscypliny jak4 jest socjologia. Ponadto, chcialabym zwr6ci6 uwagg, ze Autor w kolejnych
tekstach z zakresu rozwa1ah teoretycznych poMarza znaczqce ich fragmenty. To oczywiScie

nic ziego, ale pod warunkiem, 2e w odno6niku zostanie to jasno napisane. W przeciwnym
razie mo2emy tutaj m6wii o autoplagiacie. My6lg tutaj chocia2by o prezentacji w co najmniej

dw6ch artykulach
teoretyczne

w

-

w

.,Wybrane koncepcje regionu

socjologii regionu"

-

i

,,Stanowiska

humanistycznej koncepcji regionu czy koncepcji

W niekt6rych omawianych artykulach

modemistycznej. Takich niejasnoSci naleZy unikai.
naleZy jednak doceni6,

socjologii polskiej"

iz Autor podejmLrje pr6bq l4czenia kwestii regionu z problematyk4

narodu. Ale takich samodzielnych pomysl6w w pracach publikacyjnych Jacka Poniedzialka

jest zdecydowanie zbyt malo.
Druga grupa publikacji z zakresu socjologii regionu odnosi siQ do przyjQtego przez dr'
J. Poniedziaika empirycznego punktu odniesienia, kt6rym jest region Mazur

RozwaZania teoretyczne pol4czone
Kandydata

z

i Watrnii.

badaniami empirycznymi zostaly przez

do stopnia przedstawione w ksiqzce

,,Postmigracyj

ne tworzenie tozsamosci

regionalnej. Studium wsp6lczesnej warmifiskomazurskoSci" (Toruf 2011). Na tle pozostalego
dorobku dr. Jacka Poniedzialka to praca, kl6rqprzeczytalam z zainteresowaniem. Nie jest ona
pozbawiona uwag, ale wnosi pewne novum do naukowej tw6rczosci Autora. Jest to ksi{Zka

teoretyczno-empiryczna (odnoszq rwazenie, ze jest

to publikacja podoktorska?), w kt6rej

zostal przedstawiony w oparciu o wyniki badai empirycznych proces tworzenia siE nowej
tozsamosci wsr6d mieszkaric6w warmii
teoretyczne, kt6re

w

i

Mazur. Pierwsza czQsi ksi4zki rc rozwa2ania

duZym stopniu zostaly powielone

problem instl.tucj onalizacj

i regionu (nie ma odnosnik6w,

2e ksi42ka by14 wczeSniej wydane niz artykuly,

omawianej ksiqzki). Nowymi elementami

w

w omawianych juZ artykutach,

ale po datach publikacji wnioskujg,

w kt6rych nie ma takze odnosnik6w

ksi4Zce

np.

w

omawianej problematyce s4 rozwazania odnosz4ce siQ

do

kontekScie innych publikacji w

do

tozsamosci jednostkowej i

Spo}ecznejawtymto2samo6ciregionu.Wdalszychpartiachksi4Zkitowlasnietozsamodd
WczeSniei
regionalna zyskuje empiryczny punkt odniesienia, czyli region Warmii i Mazur'
jednak chcE zwr6cii uwagg na dwie kwestie. Od strony 90 nawiqzuje Autor do o$miu
plaszczyzn ksztaltowania sig tozsamoSci regionalnej. To fragment zaczerpniEly od Marka
Szczepaiskiego

i

Bohdana Jalowieckiego, na kt6rych ksi4zkq powoluje siq dr Poniedzialek.

juz wspomnianych oraz
Ale, po pierwsze powoluje siq na ksiqZkg, kt6ra ma trzech autorow
Po
Grzegorza Gorzelaka, kt6rego nazwisko nie zostaio w tekiicie wymienione. Dlaczego?
drugie, bardzo obszerne fi'agmenty przyloczone przez dr' Poniedzialka to cytaty z ksiEzki
M.S. Szczepafskiego, B. Jalowieckiego i G. Gorzelaka, co w pracy nie zostalo odpowiednio
zazflaczone. Tak nie

powimo

siQ

zdarzyi. Cytowania powinny byi oznaczone kursywq lub

wziQte w cudzysl6w.

Powa2na niejasno$i pojawia siE

we

fragmencie opisujqcym specyfikq Ziem

ZachodnichiP6lnocnych.Ar.rtorsiEgatutajdodw6chtermin6w:wielokulturowos6i
tych
zr62nicowanie kulturowe. UZywa ich zamiennie' co oznacza' 2e nie zna znaczenia
termin6w

i

nie rozumienie kontekst6w ich stosowania.

w

odniesieniu do Polski stosujemy

a jeSli juz to
termin zr62nicowanie kulturowe, poniewaZ w Polsce nie ma wielokulturowodci'
co do
m6wimy o zjawisku wielokulturowoSci, czyni4c wczeSniej wazne zastrzezenia'

poprawno(ci uzycia tego Lerminu

Drugaczgs6ksi4zkitoZa+ozenjametodologiczne,badaniaianalizaichwynik6w.
Autorprowadzi}badaniajakoScioweposluguj4csiqprzedewszyStkimtechrrik4autobiografii,
obrazuj4cych etapy
ale takze innymi technikami. Uzyskane wyniki przedstawil w schemacie

tworzeniasiQtozsamoscrregionalnej,czylietapumigracji'stabilizacjiipowstanianowei
Wnosi on nowe elementy
tozsamosci regionalnej. Ten fragment ksi4Zki oceniam pozytywnie
pracy do
w socjologicznej analizie tozsamosci regionalnej. I to jest wklad Autora ijego
Niestety, nie mogE tego powiedzied wobec ksi42ki wskazanej iako

dyscypliny socjologia

gl6wnie osi4gnigcie naukowe, czy analizowanych juZ wcze6niej tre3ci artykul6w'
siq do
Drugim zbrorem artykul6w o regionie i regionalizmie s4 te' kt6re odnosz4
naukow4
problematyki regionu Warmii i Mazur. Tutaj moZna wskazai ksi4zkq pod redakcj4
wskazuj4c
Habilitanta, kt6rei zawartosd odnosi siE do r6znych kwestii regionu i regionalizmu,

napewnecharakterystykiregion6wiregionalizm6wwPolsceinietylko'Dobrze'2edr.J.
poniedzialkowi udalo siE zaprosii Autor6w, kt6rzy o regionie i regionalizmie powiedzieli z

wielorakiejperspektywy.Dlamniejednakbardziejistotnyjestzestawkilkuartykul6w
autorstwa Habilitanta, w ktorych ukazuje on wybrane aspekty Warmii

i Mazur' W zestawte

przekazanych aftykul6w zoslaly zaptezentowane kwestie zwiqzane zar6wno

z ptzeszloici4'
10

jak

i

wsp6lczesno3ci4 regionu

tworz4 doSd zwarty

i czytelny

i

regionalizmu Warmii

i

Mazur' To arlykuly' kt6rych treSct

regtonu
obraz regionu' Widzimy zar6wno problemy kulturowe

zwi4zanezksztaltowaniemregionalnejtoZsamoSci.Dzialaniazmierzajqcedotworzenta
kt6re w przeszloSci
regionalnej identytikacji czy wskrzeszania r62nych tradycji i obyczaj6w'
regionu iak
zostaly zapomniane. Autor odnosi siq r6wnie2 do bieZ4cych problem6w
regionu Sporo
gospodarcze czy problem depopulacji przewaZajqcych obszar6w
zap62nienie

tradycjE i kulturq
uwagi po6wiEca instytucjom, kt6re powstaly jako fundament podtrzymuj4cy

tutaj dwa zasadnicze
regionu. To interesuj4ce aspekty socjologii regionu, ale dostrzegam
problemy. Autor praktycznie nie wychod

fragment6w

jak i

poza sam region Warmii

i

Mazur' Nie ma

perspektywie szerszego tla spoiecznego' kulturowego czy
polirlcznego Ponadto' zauwaZalne jest porl'tarzanie pewnych

charakterystyki tego regiol]u
ekonomicznego.

zi

w

w tresci r62nych artykul6w, np

odnoSnie postrzegania regionalizmu

To w

zaznaczy. Niestety, ten bl4d.jest
zasadzrenic zlego, ale pod warunkiem, ze Autor wyra2nie Io
j
to w pewnym stopniu skutek
w pracach Jacka poniedzialka mocno zauwaZalny . MySIE 2e est
w kt6rych swoje zainteresowania a tak2e publikacie

ograniczonych

p6l

badawczych.

umieszcza dr Jacek Poniedzialek

Osi4gnigcia dydaktyczne Kandydata

DrJacekPoniedzia}ekpracujewKatedrzeSocjologiiUniwersytetuWarmiisko-Mazurskiggo
a w tym kluczowych
Olsztynie. Realizuje zajqcia dydaktyczne z o6miu r62nych'

w

15 prac licencjackich z
przedmiot6w, jak wsp6lczesne teorie socjologiczne Wypromowal
w Zadnym przewodzie doktorskim'
socjologii. Nie pelnil funkcj i promotora pomocniczego
pracy dydaktycznej' Jako
Nie wykazal 2adnej wsp6lpracy miEdzynarodowej w kontekScie
postrzegam u dr' J'
jasny punkt dzialalnoSci zwiqzanel z ksztalceniem ptzyszlych socjolog6w
oraz
poniedzialka utworzenie pracowni studi6w Regionalnych, kt6rej pracami sam kieruje

i lokalnego'
specjalnoSci o nazwie socjologia rozwoju regionalnego
Osi4gnigcia organizacyjne i popularyzujqce naukg

DrJacekPoniedziaiekjeslaktywnywobszarachdzialalnoScir6znychinstl'tucjiwramach
Zw\qza|ych
lokalnej, w kt6rej mieszka. Jest czlonkiem organizacji i towarzystw
spolecznodci

zregionemWarmiiiMazurwszystkieonemaj4charakterlokalny.Wsp6lpracu.jez
mediach i r62nego rodzaju
szeregiem lokalnych instytucji Jest obecny w lokalnych
11

celem

spotkaniach. ktorych

jest specyfika

kulturowo-spoleczna regionu.

organizacyjna dr. Poniedzilka ma charakter gl6wnie lokalny.

Niestety, cala dzi

Wyjqtkiem jest czlonkosfwo w Krajowym Komitecie Naukowym Polskiej Krajowej Sieci

,.^^,.^,1^^.
Miast Cittaslow (2016-2q20 ). Wykonal kilka ekspertyz na rzecz instytucji samorz4dowych
Warmii i Mazur. Dotychc[as nie otrzymal Zqdnych nagr6d, ani uryr62nief.

Konkluzje
Odnosz4c siE do calo6ci dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego
Jacka Poniedzialka twierdzg, 2e jest on skromny ilo6ciowo

Wyst4pienie Kandydata

o

i

organizacyjnego dr.

i niezadowalaj4cy merytorycznie.

nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk spolecznych w

zakresie socjologii uwazam za przedwczesne.

W przeslanej mi dokumentacji Swiadcz4cej o dorobku Habilitanta dostrzegam wiEcej

brak6w ni2 wskazanych osiqgnig6. Najgorzej oceniam brak publikacji

w

najwyzej

indeksowanych czasopismach, ale tak2e brak publikacji w obcych jEzykach opublikowanych

zar6wno

w

Polsce,

jak

i poza granicami. Nie ma uczestnictwa

w

Zadnych projektach i

grantach badawczych, strar;.y ezy stypendi6w zagranicznych, ani nawet krajowych. Bardzo
w4sko podejmuje problernatykE w obszarach, kt6re wskazal jaho podstawowq problematykE

wlasnych zainteresowai socjologicznych. Jego publikacje, poza malymi wyj4tkami, nte
wnoszqznacz4cych tredci do rozwoju dyscypliny jak4jest socjologia. I pomimo Ze dokonania

dydaktyczne

czy organizacyjne Kandydata oceniam trochg wyZej Io wazqc

wszystkie

osiqgnigcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dr. Jacka Poniedzialka po uzyskaniu przez

Niego w 2010 roku stopnia doktora w zakresie socjologii, oceniam Jego dorobek zlo2ony w
postEpowaniu

habilitacljnym negatl

vr

nie.

Katora ice

-
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