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Recenzowana rozptawa mgr Rafala Krrysztofa Pilarka to praca o charaktetze

etnologicznym .z elementami interdyscyplinamymi. Centralny obszar rczwaZa6 Autora

zdecydowanie sltuuje siQ w ramach studi6w etnograficzno-etnologicznych, natomiast

w zagadnieniach wprowadzaj4cych i rozwalaniach koricowych odnotowai nale|y ptzyjpcie przez

doktoranta perspektywy historycznej oraz politologicznej - co z racji wybranego tematu jest

w pelni uzasadnione.

Autor ocenianej rozprawy podj4l sig ustalenia i okeSlenia zakresu obecno5ci material6w

etnograficznych autorstwa gl6wnie profesjonalnych polskich etnolog6w i antropolog6w na

lamach geograficznego czasopisma popularno-naukowego ,,Poznaj Swiat" oraz ich wptywu na

upowszechnianie wiedzy etnografi cznej na tle zmiennych los6w czasopisma w Polsce w okresie

1948-1989.

Praca liczqca ponad dwieScie stron sklada sig ze wstppu, czterech rozdzial6w,

zakohczenia, bibtiografii, wykaz6w material6w archiwalnych i ikonograficznych.

Podstawowa baza 2r6dlotva objgla, wiqc materialy publikowane przez blisko czterdzie!;ci

lat. Dotyczy, zatem tzydziestu szeSciu rocznik6w, (bior4c pod uwagq pigcioletni4 przerwE

w wydawaniu 1950-1954) wydanych w sumie 414 egzenplarzy, obejmuj4cych kilkanaScie



tysiEcy artykul6w, z kt6rych doktorant *ybral blisko pigdset dotycz4cych tematyki

etnograficznej. Wszystkie te btuly zawarte zostaly w Bibliografii podmiotowej.

Druga czgsi bibliografii oke6lona, jako przedmiotovta zawiera okolo 180 pozycj i

interdyscyplinamych. Gl6wnie og6lnych opracowai, monografii, prac popularyzatorskich

zwartych, jak i prac naukowych geograf6w oraz etnograf6w, kt6rzy byli zarazern autorami

tekst6w publikowanych w ,,Poznaj Swiat", a takZe wydawnictw encyklopedycznych

i slownikowych.

Doktorant dysponuj4c wyzej wymienion4 (zgromadzon4 przez siebie) bazq 2t6dlow4

staral sig ukaza' szerszy kontekst powstania i funkcjonowania pisma. UwzglEdnil w swej

dysertacji szereg zagadnieh wprowadzaj4cych czytelnika w rozwuZwia z zakresu historii wiedzy

i medioznawstwa w szerokiej perspektyvrie czasowej, takich jak: zwiqzki geografti i etnografii

w okresie formowania dyscypliny, pocz4tk6w powstania, a potem wsp6lnych los6w

czasopismiennictw a geograficznego i ludoznawczego, a takae przedstawienia syntetycznych

biogram6w najwamiejszych os6b, maj4cych bezposredni wplyw na ksztalt p6zniejszego

periodyku ,,poznaj Swiat',. Drogi edukacji i karier inspirator6w, zaloZycieli, redaktot6w

naczelnych, seketarzy, a w rozdzialach koficowych i etnolog6w oraz antropolog6w

publikuj4cych na lamach ,,Poznaj Swiat" stanowia szeroki, ciekawy material

z zakreg't historii wiedzy. Doktorant wykazal sig w tym zakresie du24 pracowito(ci6 rzetelnoSci4

i dociekliwoSci4.

Tematyka wybrana do badari niew4tpliwie nale2y do wa2nych i oryginalnych, z kilku

istotnych powod6w. Stanowi wklad w poznanie niezbadanych dotqd zagadnief takich jak:

zwiqzki i wsp6lpraca etnograf6w z geografami po drugiej wojnie Swiatowej, gdy drogi obu

dyscyplin formalnie rozeszLy sip. PrzybliZa wiedzg na temat nieanalizowanych wczedniej

aspekt6w polskich badair pozaeuropejskich, jakie mialy miejsce w Polsce Ludowej

i okazaly sig znacznie lepiej naglasniane w aspektach popularyzatorskich niZ naukowych - jak

sig powszechnie s4dzi.

Praca doktoranta ustala zarMem bogactvvo, zakres i skalg temat6w ciesz4cych sig

najwiEksz4 populamosci4 w spoleczefstwie polskim (wbrew logice 6wczesnych reali6w

spoleczno-polity cznych, dotycz4cych gl6wnie problematyki pozaeuropejskiej). wzLznym

aspektem pracy jest tez wychwycenie w kilkudziesigcioletniej historii pisma zwi4zk6w



wybranych os6b z okeslonymi tematami oraz ustalenie zakesu zagadniei fascynuj4cych

czltelnik6w w okresie, gdy podr6ze dla przecigtnych obywateli byly niemoZliwe do realizacji.

Dla antropologi cznego rozpomania zainteresowaf spoleczeristwa polskiego wiedza

etnograficzna zanalizowanego przez doktoranta okesu moZe stanowii te2 perspektywicznie

material do szerczych, dalszych badari o nieco innym charakterze.

Rozpatruj4c obszar zagadnieri analizowanych przez doktoranta w kolejnych rozdzialach

I-IV poznajemy aspekty, jakie znalazly sig w centrum Jego zainteresowaf i spos6b przejrzystego

ich przedstawienia w pracy zgodnej z logicznie przyjQta konstrukcj4.

I tak w rczdziale pierwszym, autor ukazuje zarys dziej6w czasopiSmiennictwa

geograficzno- podr6Zniczo- ludoznawczego w szerokiej perspektywie czasowej od XVIII wieku

do pocz4tk6w polski Ludowej. Rozdzial drugi dotyczy genezy czasopisma ,.Poznaj Swiat", trzeci

popularyzacji wiedzy etnologi cznei na lamach badanego periodyku, a czwarty funkcjonowania

czasopisma na tle zmian spoleczno-politycznych w skali kajowej i globalnej.

Wszystkie zagadnienia w opinii recenzenta zostaty poruszone z dw6ch odmiennych

perspektyrv, a wigc z punktu widzenia og6lno-historycznego oraz z optyki etnograficznej

badacza- etnografa. Takie zato2enie w istocie uwa2am za w pelni sluszne i uzasadnione, chociaZ

autor nie podkeSlil tego w zalozeniach swej pracy. Proporcje migdzy dwoma przyjqtymi

perspektywami utrzymuje jednak bardzo konsekwentnie, co zaliczy' nale'y do atut6w pracy.

W istocie pierwsze sto stron rozprawy po6wiEcone zostalo waZnym kwestiom, ale

wprowadzaj4cych dotycz4cych zmiennych los6w czasopismiennictwa geogtaficzno-

ludomawczego, gdzie dominuje - co logiczne - perspektywa historyczna. Dopiero na str. 86

w podrozdziale 2.4 zatytulowanym Etnolodzy w slu2bie Poznai Swiat pojawiaja siE gl6wni

bohaterowie etnolodzy. Rozdzialy Irzeci i czwarty opieraj4 si9 juz na przyjgtej perspektlvie

etnograficzno-etnologicznej, a w ostatnim rozdziale krzy le sig ona dodatkowo z w4tkami

politologicznymi.

w tej sltuacji kluczow4 czgsci4 pracy staty sig rozdzialy trzeci i crwarty o objEtosci

ponad 100 stron, kt6re s4 w pelni satysfakcjonuj4cq prezentaciq wynik6w, konsekwentnie

prowadzonych analiz material6w zebranych przez Autota

Autor wykazal sig wiedz4 w zakesie calej badanej problematyki. we wszystkich

rozdzialach poruszone kwestie zostaly przedstawione w spos6b wyczerpuj4cy i ciekawy, chociaZ

niekt6re w4tki mogly zdaniem recenzenta zostai potraktowane nieco szerzej, jeleli chodzi



o nasycenie wlasnymi ocenami i interpretacj4 doktolanta. Przykladowo autor sygnalizuje w kilku

miejscach informacje o wplywach cenzury rzutuj4cych na pismo w latach stalinowskich, ale nie

porusza tego tematu glgbiej. Byd moZe przl'toczenie tltul6w artykul6w, czy fragment6w tekst6w'

kt6re byly odrzucane i z jakim uzasadnieniem, rozszetzylyby nasz4 wiedzg na temat percepcji

etnografii przez Swczesnych polityk6w, co oczywi5cie wykracza poza temat gl6wny rozprawy'

ale co by6 moZe wskazaioby na kolejny aspekt takiego, a nie innego kierunku popularyzacji

wiedzy etnograficznej w Polsce.

Doktorant przedstawia biogramy trzech geograf6w, inspirator6w i zalozycieli pisma,

kt6rych drogi tak bardzo sig r6znily, co podkreSla w spos6b minimalistyczny, unikaj4c ocen

poszczeg6lnych os6b, kt6re niew4tpliwie decydowaly jednak w znacznym stopniu o profilu

pisma.

DziS z perspektywy lat, interesuj4ce byloby szersze ,,doprecyzowanie", czy i do jakiego

stopnia nie tylko wyksztalcenie, ale te, p6Lniejsze r62ne doswiadczenia osobiste, pogl4dy

polityczne i umiejptnodi odnalezienia siQ lub nie w rzeczywistosci PRL-u odbily swe piQtno na

profilu czasopisma i obecnoSci w nich tredci etnograficznych,

w5r6d zalozycieli, kt6rych start edukacyjny byl zblizony, obecni byli: p62nieiszy

wsp6lpracownik okupacyjnych Sil Sowieckich ze Lwowa i Niemieckich z Putaw, aktywny

czlonek partii PZPR i przyjaciel cyrankiewicza oraz kolejnych premier6w. A takZe osoba

deprecjonowana za przynaleZnoii do PPS, byly lolnietz AK oraz pilot RAF-u (po wojnie

zamieszkaly najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w Kanadzie)' Dwaj ostatni, dziqki pomocy

tego pierwszego mogli pracowai naukowo i kierowa6 ,,Poznaj Swiat" cieszQc siQ stosunkowo

du24 swobod4

Przedstawiona dysertacja ukazuje w pelni umiejgtnosci badawcze doktoranta w zakresie

znajomosci literatury przedmiotu, poslugiwania siQ przyjgtyrni technikami badawczymi. zawreta

teZ jednak pewne potknigcia oraz niewielkie blgdy.

Istotnym potknigciem jest pominigcie om6wienia przyjqtej metodologii

i wyeksponowania okolicznosci przeprowadzenia wlasnych badari terenowych, co warte

podkreslenia i co podnosi wafto56 pracy. Autor odszukal i przeprowadzil wywiady

z kilkunastoma osobami zwiqzanymi w r6zny spos6b z funkcjonowaniem pisma, jak i z samymi

autorami publikacji. Pozyskuj4c w ten spos6b unikalne materialy o czym czytelnik dowiaduje sig

jednak zaledwie z dw6ch zda| zawartych we wstepie i z jednego przypisu w tekScie'



Szkoda teZ, Ze autor pomin4l analizg material6w wizualnych zawartych w artykulach

polskich etnograf6w. Tytul m6wi o Materialach, a wigc nie wyklucza zr6del wizualnych.

Oczy.wiscie wymagaloby to rozszerzenia zakesu badari, ale Doktorant powinien zaznaczyi,

dlaczego wylqczytr t9 czgsi 2r6de1 ze swych rozwaZari. Czy byly one zbyt nieliczne, czy ich

jako56 pozostawiala wiele do Zyczenia, czy teL nie pozwalaly na to inne wzglqdy, ajezeli tak to

jakie ?

Pewnym potknigciem jest teZ pominipcie nawet skr6conych biogram6w kilku os6b-

kobiet etnoloZek m.in. Marii Frankowskiej, Miroslawy Posem-Zielifiskiej, Iwony Kabziriskiej'

czy Teresy Walendziak. znaczqcych postaci w upowszechnianiu wiedzy etnologicznej maj4cych

w swym dorobku szereg waZnych publikacji naukowych, przylaczanych przez doktoranta, kt6re

co ciekawe (ak autor sam ustalil) pierwsze swe artykuly publikowaly jeszcze, jako studentki

wlainie w ,,Poznaj Swiat" (poza M. Frankowsk4).

Do drobnych niezrgcznoSci historycznych, mniej istotnych z punktu widzenia gl6wnego

w4tku badari, ale obecnych w pracy zaliczyf nale2y'.

- wymienienie, jako autora tekstu Stanislawa Pruszyriskiego syna Ksawerego w 1954 r., co bylo

absolutnie wykluczone, poniewaZ Pruszyriski juz w6wczas wyemigrowal z PRL-u ibyl w tym

czasie dziennikarzem Radia Wolna Europa;

- wymienienie odejscia z redakcj i wieloletniej pracownicy Marii Mileskiej, jako przykiadu

zmtan, a nie faktu, ze ta zasluzona redaktor miala iuz w6wczas 78 lat i jej rezygnacja z pracy

byla zapewne spraw4 naturaln6 a nie polityczn4

- podanie 1953 r. jako okresu odwilzy, co ulatwilo reaktywacjg periodyku, a nie wplyw6w

polityczno-osobistych redaklora Leszczyckiego;

- niezbTt konsekwentnie ujgte uwagi na ten temat zostaly rozsiane w kilku miejscach pracy, co

utrudnia odbi6r.

Reasumuj4c, nalezy stwierdzi6, ze niewqtpliwym walorem pracy jest koncepcla

i przedstawienie nieznanych, przebadanych przez doktoranta oryginalnych niuans6w,

a mianowicie tla zw\4zk6w oraz wsp6lpracy etnolog6w z geogtafami na lamach pisma ,,Poznaj

Swiat',. Wsp6lp raca ta znacznie szersza ni2 s4dzono, zaowocowala upowszechnianiem

i popularyzacj4 wiedzy etnograficznej o szerokim spektrum tresci, stanowi4c ej przez lata dla

spoleczeristwa PRL-u jedno z podstawowych 216del informacji.



cala praca (mimo niewielkich btgd6w) zoslaLa przygotowana bardzo sumiennte

i rzetelnie. w pierwszych dw6ch rozdzialach dominuje przeanalizowana zgodnie z n']zyiqls

zasad4 przebogata warstwa informacyjno-fakt ografrczna zagadnieh kontekstualnych, gdy

rozdziaLy trzeci i czwarty maja charakler analizy ktytyczno-etnograficznej dotycz4cej t)'tulowego

zagadnienia.

Bilans oceny rozpfawy doktorskiej mgr Rafala Pilarka uznai nale2y za spelniajqcy

warunki stawiane pracom naukowym zgodnie z Ustaw4 o stopniach naukowych'

W zwi4Tku z poryZszym wnoszg o dopuszczenie mgr Rafala Pilarka do koricowych etap6w

przewodu doktorskiego.
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