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Przedmiot badan ze Wskazaniem glownego osiagniecia naukowego - wskazanie osiqgniecia
wynikajgcego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
1.

naukowym oraz

o

stopniach i tytule

W

zakresie sztuki

nr 65,_poz. 595 ze zm.1

(Dz. U.

Gléwnym przedmiotem badan jest historia idei modernizacji W krajach peryferyjnych Azji, Afryki,
Ameryki Lacinskiej oraz Europy Wschodniej od lat czterdziestych do osiemdziesiatych XX W., polaczona
proba zbudowania ogolnego modelu przeprowadzanych W6Wczas przez rzqdy projektow modernizacji
spolecznej - mieszczaca sie W glownym nurcie badan socjologicznych (ale takze historii idei).
z

Glownym osiqgnieciem naukowym jest monografia ,,Skok W nowoczesnosé. Polityka wzrostu W
krajach peryferyjnych 1943-1980”, ze Wstepem Zygmunta Baumana, Wydawnictwo Krytyki
Politycznej oraz lnstytutu Studiow Politycznych PAN, Warszawa 2013, ss. S83 (Wydanie angielskie:
,,Leap into Modernity. Political Economy of Growth on the Periphery, 1943-1980”, Wyd. Peter Lang,

l

Frankfurt 2017, seria Geschsichte - Erinnerung -Politik. Posener Studien zur Geschichts-, Kultur- und
Politikwissenschaft pod red. Anny Wolff-Poweskiej Piotra Foreckiego, t. 16, W druku).
i

,,Skok W nowoczesnoéé" to proba rekonstrukcji Waznego sporu, ktory toczy sie do dzis ktory
i

W

znacznym stopniu okreéla Wspolczesne postawy Wobec panstwa polityki gospodarczej takze W Polsce,
i

panstwie, ktory - mimo prob trwajacych dwiescie lat z okladem - nadal ma do nadrobienia
cywilizacyjny dystans dzielacy go od bogatego nowoczesnego Zachodu. [aka role panstwo ma do
czyli

W

i

procesie modernizacji? jakimi metodami moze sie ono posluzyé? Ktore z nich sa skuteczne?
Ktore sa - politycznie moralnie - do zaakceptowania? Iakie spoleczne koszty ,,odg6rnej" modernizacji
odegrania

W

i

Warto ponieéé? jak ten ciezar rozlozyé kto ma o tym decydowaé?
i

W ksiazce

poddaje analizie dyskurs,

W

ktorym kwestie gospodarcze przecinaja sie z polityka, a jej

przedmiotem sa plany "dogonienia Zachodu" tworzone W panstwach Azji, Afryki, Arneryki Lacinskiej
oraz Europy Wschodniej oraz proby Wcielania ich W zycie W bardzo szczegolnym okresie - od lat
czterdziestych do osiemdziesiatych

XX

Wieku. Polem badawczym jest obszar,

W

ktoryrn nakladaja sie

trzy sfery: teorie gospodarcze wzrostu przyspieszonego (,,Wyjécia z zacofania"], sfera idei, Wartosci
celow polityki modernizacji (,,czym jest nowoczesnosé? dlaczego musimy sie zmodernizowaé? co Warto
i

dla tego posWiecié?") ograniczone przez polityczna praxis: (,,na kim mozemy sie oprzeé podczas

trudnego procesu rnodernizacji? jakie metody sa dostepne dla naszego spoleczenstWa?"). Zadnego z tych
pol nie sposob adekwatnie opisaé

W

oderwaniu od pozostalych.

Drugim celem ksiqzki bylo pokazanie ewolucji pogladow na role panstwa W procesie rozwoju - od
fascynacji planowaniem gospodarczym etatyzmem od lat czterdziestych do szesédziesiatych XX W. po
i
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kryzys zaufania do moiliwosci panstwa i upowszechnienie Wsréd politykéw i ekonomistow przekonania,
Ze

najskuteczniejszym Wehikutem rozwoju jest rynek

(W

latach siedemdziesiatych).

W ksiaice omawiane sa projekty "modernizacji przyspieszonej” podjete przed i po

II

Wojnie §WiatoWej

W

takich paristwach jak ZSRR, Chiny, Polska, Ghana, Tanzania, Korea Potudniowa, Wybrane panstwa
Ameryki Lacinskiej. Rekonstrukcji analizie zostaty poddane takie poglady na to, czym jest
i

nowoczesnosé, jak ja Wowczas definiowano ijakie scieiki dojscia do poiadanego stanu ,,noWoczesno§ci"
przedstawiata elitom Z kraj6W "zacofanych" (takich terminéw uiywano W analizowanym okresie)

éwczesna nauka,

W

tym nauka tworzona na najlepszych swiatowych uniwersytetach.

Granice historyczne analizy Wyznacza z jednej strony publikacja przeromowego artykuju ekonomisty
Paula Rosenstein-Rodana ,,Problems oflndustrialisation of Eastern and South-Eastern Europe" (1943),
stanowiacego symboliczny poczatek doktryny rozwojowej oplartej na idei ,,Wielkiego pchniecia"
inwestycyjnego (ale Wykracza tei We Wczesniejsze dekady, analizujac ideologie Wzrostu gospodarczego
W

ZSRR); z drugiej

- rok 1980, ktéry rowniei symbolicznie Wyznacza moment zmiany paradygmatu‘W

dominujacym dyskursie dotyczacym Wzrostu gospodarczego przez odejscie od koncepcji rozwoju

opartego

o

instytucje panstwa oraz planowanie gospodarcze.

Danych stanowiacych przedmiot analizy dostarczaja prace historykéw gospodarki (W tym zwtaszcza
dotyczy to czesto Wykorzystywanych danych statystycznych), ale takie teksty politykéw, socjologéwi

ekonomistéw - zar6Wno tych, ktérzy omawiane projekty modernizacyjne tworzyli, jak i tych, ktorzy je
krytykowali i analizowali.
Opieratem sie W Wiekszosci na pracach Zrodjach anglojezycznych, korzystajac takie
i

Wybitnymi uczonymi [m.in.

jedna

z

z

Z

rozmow z

prof. Immanuelem Wallersteinem, ktérego teoria systemu swiatowego jest

moich inspiracji teoretycznych, oraz

Z

prof. Zygmuntem Baumanem, ktérego refleksje nad

kryzysem modernizmu stanowity inspiracje do napisania rozdZia}u poswieconego ,,reWolucji liberalnej”
lat 70). Przeprowadzijem diuisza kwerende W Bibliotece Kongresu W Waszyngtonie, oraz z W

bibliotekach W Nowym Iorku

i

W

New Haven (na Uniwersytecie Yale).

Konceptualizacja pojecizi rozwoju naleiy do jednego

Z

g%6Wnych cel6W

badawczych monografii. jak

Wiadomo, nie istnieje jedna definicja tego pojecia, a jego rozumienie ulegajo ewolucji. Monografia

przedstawia poglady najwainiejszych uczestnikéw debaty o metodach i celach akceleracji Wzrostu
gospodarczego W panstwach uwaianych W latach czterdziestych XX stulecia za ,,zacofane" (powtérzmya
takim terminem pos{ugiWano sie Wéwczas zarowno W ekonomii, jak W naukach politycznych oraz
i

jezyku dyplomacji).
Rozwéj naleiat Wowczas do g}6Wnych przedmiotéw debaty miedzynarodowej oraz studiéw z Wielu
dziedzin nauk spokecznych; byi takie g{6Wnym zadaniem stawianym przed rzadami panstw Afryki, Azji,

Ameryki Lacinskiej Europy Wschodniej zarowno przez nie same, jak przez instytucje
i

i

miedzynarodowe. Kontekstualizacja uiywanych Wowczas pojeé oraz rekonstrukcja koncepcji debat
i

3

drAdam Leszczyriski, autoreferat

stojqcych za tymi wielkimi ideami spoiecznymi i politycznymi poiowy XX W. pozwala przedstawié teorie

ksztaitujgce éwczesny (oraz obecny) dyskurs polityczny

W

odniesieniu do omawianych kwestii.

Przeprowadzona analiza koncentrowaia sig Wokéi nastgpujqcych pytan badawczych. (1) Iakie byiy
irédia zwigkszonego zainteresowania przyspieszeniem Wzrostu gospodarczego - ale tei, szerzej,
modernizacji spoiecznej - W krajach peryferyjnych od

II

Wojny §WiatoWej? (2) Iakie byiy giéwne idee

i

debaty dotyczqce cel6W srodkéw wzrostu gospodarczego W tych krajach? Iak definiowano
nowoczesnosé? Iaki sposéb dojécia do niej proponowaiy Wéwczas nauki spoieczne? (3) Czy moina
i

Wyréinié Wspélny ideowy i polityczny rdzen tych projektéw? (4) Iakie byiy powody odejécia przez elity
krajéw peryferyjnych (oraz instytucji migdzynarodowych) od idei planowania gospodarczego oraz

uprzemysiowienia prowadzonego przez panstwowe inwestycje? (5) Iakie byiy efekty czterech dekad
(1943-1980) polityki rozwojowej opartej na panstwie i nieufnosci wobec rozwiqzan rynkowych?
W monografii przyjgte zostaiy nastgpujqce

hipotezy badawcze:

(1) problem rozwoju Wiqzai sig z

narastaniem popularnosci idei emancypacyjnych Wsréd elit krajéw peryferyjnych; (2) niechgé do
rozwiqzan rynkowych Wiqzaia sig Z brakiem Wiasnego kapitaiu oraz poczuciem obcosci wobec

i

tradycyjnych elit, czgsto powigzanych z dominujqcymi panstv;/ami obcymi; (3) fascynacja planowaniem
role; Wielkich organizacji (zwiaszcza panstwa) W Zyciu spoiecznym Wiqzaia sig Z szerszym ideowym

kontekstem epoki oraz doswiadczeniem dominujgcej

W

i

krajach rozwinigtych struktury gospodarczej; (4)

Wpiyw doswiadczenia ZSRR, posredni i bezposredni, miai ogromne znaczenie

- najpierw pchai rzqdy

panstw peryferyjnych W strong planowania, nacjonalizacji i centralizacji, a od lat siedemdziesigtych je od
niego odwodzii; (5) narastajqca popularnosé idei liberalnych Wiqzaia sig

ukiadzie stosunkéw migdzynarodowych

W

z

przesunigciem W bipolarnym

latach 80. oraz zmianami politycznymi zachodzqcymi

W

krajach centrum (zwycigstwo liberaiéw W polityce Wewngtrznej najpierw Wielkiej Brytanii, a péiniej
USA na przeiomie lat 70. i 80.); (6) modernizacjg rozumiano jako linearny proces, prowadzqcy do

odtworzenia takiej same) (albo zbliionej) struktury spoiecznej - struktury spoieczenstwa
przemysiowego, swieckiego, zurbanizowanego demokratycznego (przy czym ,,demokracja" nie musiaia
i

W

tym kontekscie Wcale oznaczaé "demokracji liberalnej").

Wyniki pracy potwierdzily przyjgte hipotezy pozwoliiy je znaczqco rozszerzyé. W przypadku
i

hipotezy (2) naleiy takie podkreslié znaczenie Wielkiego Kryzysu (1929-1934) jako doswiadczenia,
ktére uksztaitowaio pokolenie politykéw i ekonomistéw zaréwno ze swiatowego Centrum, jak peryferii,
podkopujqc W nich Wiarg

W

skutecznosé polityki gospodarczej opartej

przypadku hipotezy (4) naleiy unikaé anachronicznego

(Z

0

rozwiqzania rynkowe; W

perspektywy omawianej epoki) postrzegania

systemu ekonomicznego ZSRR jako niewydolnego; dia Wigkszosci zagranicznych obserwatoréw
anaiitykéw ai do lat 70. XX W. cechowai sig on skutecznosciq, przynosii Wzrost pozwalai na

i

i

emancypacjg od Wpiywéw Europy Zachodniej

podejsciu do probleméw rozwoju

W

i USA; W

przypadku hipotezy (5) - zmiana paradygmatu

latach 70. ma Wielowymiarowe przyczyny, ktére obejmujq m.in.
4
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rozW6j nauk ekonomicznych, dzialalnoéé instytucji miedzynarodowych oraz niewystarczajace tempo

rozwoju gospodarczego W krajach prowadzacych polityke oparta

o

centralne planowanie inwestycje
i

panstwowe. Eksperyment etatystyczny okazal sie poraika, chociai przyniésl znaczacy Wzrost
gospodarczy W Wielu krajach Azji, Ameryki Lacinskiej iAfryki_. Hipoteza (6) takie zostala potwierdzona z istotnym

uzupelnieniem: modernizacje rozumiano jako proces indukowany politycznie, prowadzony

przez elity ze Wsparciem ekspertéw (krajowych lub zagranicznych], jako jedno z naczelnych

przedsiewzieé polityki Wewnetrznej i zagranicznej, utoisamiajac go
masowym rozpowszechnianiem kultury edukacji
i

(W

Z

urbanizacja, industrializacja,

Wariancie zaprojektowanym przez panstvvo), ze

splaszczeniem struktury spolecznej i eliminacja - zawsze polityczna, czesto gospodarcza, a niekiedy

takie fizyczna - tradycyjnych elit.
produkcji przemyslowej.

Z

Za

jedno z naczelnych kryteriow powodzenia uznawano Wzrost

dzisiejszej perspektywy monografla pokazuje pulapki ewolucjonizmu jako

teorii opisujacej zmiane spoleczna stanowi ostrzeienie przed Wielkimi, prowadzonymi przez panstwo,
i

projektami iniynierii spolecznej.

‘

Ostatnim elementem monografii jest proba przedstawienia syntetycznego modelu etatystycznej

polityki rozwojowej

W

omawianej epoce - modelu, ktéry odnajdywalby Wspolne pokrewienstwo

W

tak

roinych projektach politycznych spolecznych jak ZSRR czy Chiny za rzadow Mao oraz Ghana Kwame
i

Nkrumaha czy Korea Poludniowa W pierwszych dekadach szybkiego Wzrostu.
Ksiaika zostala Wydana W 2012

r.

i

zyskala bardzo korzystne recenzje. ,,Skok W nowoczesnoéé" byl

nominowany do nagréd naukowych

-

im. Iana Dlugosza, im. Kazimierza Moczarskiego, im. jerzego

Giedroycia. Otrzymal takie nominacje do Nagrody Economicus "Dziennika Gazety PraWnej" oraz

zwycieiyl W kategorii ,,okiem badacza"

W

plebiscycie na najlepsza ksiaike historyczna portalu

Histmag.org. Otrzymalem takie W 2015 r. grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na

przeklad i wydanie ksiaiki po angielsku (ukaie sie
momencie skladania niniejszego Wniosku jest jui

2.

W

W

Wydawnictwie Peter Lang W 2017

r., W

druku].

Stosowana metodologla, tradggje badawcze, nowatorski wklad w dziedzine nauki

,,Skok

W

nowoczesnoéé" to praca interdyscyplinarna, naleiaca przede Wszystkim do paradygmatu

socjologii historycznej, ale Wykorzystujaca metody badawcze historii gospodarczej obficie
odwolujaca sie do Wynikow badan i statystyk opracowanych przez specjalistéw tej dziedzinie, a takie
i

dorobku nauk

o

z

polityce.

Popularnoéé socjologii historycznej od polowy XX W. Wiazala sie z rozwojem procesualnych
nieewolucjonistycznych pogladow na nature zmian cywilizacyjnych; Wérod jej czolowych

reprezentantéw naleiy Wymienié takich badaczy jak Edward

i

Thompson czy Eric Hobsbawm,

Barrington Moore Ir., Karl Polanyi, Immanuel Wallerstein czy Charles Tilly. Podstawowe cechy socjologii
5
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historycznej - traktowanie rzeczywistosci spolecznej jako procesu, a nie statycznej struktury, odrzucenie
idei niezmiennej natury ludzkiej, traktowanie zmiany spolecznej jako Wypadkowej Wielu procesow,
odrzucenie uniwersalnych praw dziejowych - stanowia takie zaloienia ,,Skoku W noWoczesnoéé". Piotr
Sztompka (2007, "Socjologia zmian spolecznych", Wydawnictwo Znak,

s.

199] Wylicza zbiér szeéciu

zaloieli ontologicznych, ktére stanowia jego zdaniem Wspolny fundament socjologii historycznej.
Richard Lachmann (2013, ,,What is historical sociology", Polity Press, s. 2) definiuje ja W szerokim sensie
jako dyscypline zajmujaca sie ,,epokoWymi przeobraieniami spolecznymi", odnoszqc to

do

XX W.,

W

szczegolnosci

kladac nacisk na je] ,,inherentnie komparatystyczne podejécie". Komparatystyka - ale takie

poszukiwanie modelu - stanowi istotny element metodologiigastosowanej

W

przedstawianej

monografii.
Lech M. Nijakowski (2013, ,,Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobojczej", s. 33)

Wyroinia trzy typy strategii W socjologii historycznej: zastosowanie ogélnego modelu historycznego do
przeszlych spoleczeiistw, perspektywe interpretacyjna - polegajaca na badaniu konkretnych
1

przypadkow - oraz analityczna, ,,staWiajaca sobie za cel konstruowanie modeli Wyjasniajacych na
podstawie analiz konkretnych przypadkow historycznych (indukcja]". ,,Sl<ok W nowoczesnosé" W
éwiadomy W sposob Wpisuje sie

przyspieszonej

W

W

te trzecia strategie, stawiajac pytanie o model modernizacji

okresie od czwartej do osmej dekady XX stulecia.

Teoria modernizacii

W

wydaniu Z polowy

XX W.

jest tu traktowana nie tyle jako narzedzie badawcze, ile

jako czesé przedmiotu badali. Iej ewolucjonistyczna orientacja, liniowe postrzeganie procesow

historycznych oraz przeciwstawienie - na zasadzie binarnej opozycji - spoleczelistw ,,tradycyjnych”
,,noWoczesnych" dzis naleiy raczej do historii myéli socjologicznej (chociai ewolucjonizm W
unowoczeénionej postaci nadal funkcjonuje

W

i

naukach spolecznych]. W omawianym okresie teoria

modernizacji Wywarla jednak ogromny wplyw na elity zarowno W krajach, ktore mialy dokonaé
trudnego procesu ,,skoku W noWoczesnosé", jak W Nowym lorku, Londynie czy Genewie. W istocie - jak
i

probuje Wykazaé - duia czesé niepowodzeli oraz spolecznych katastroftowarzyszacych procesom
"modernizacji przyspieszohej" W XX W. miala swoje irédla, przynajmniej W czesci, W zbyt doslownym

i

dogmatycznym traktowaniu teorii modernizacji oraz Wykorzystywaniu jej jako uniwersalnego narzedzia
opisu poiadanych zmian spolecznych.

Tradycie badawcze. Wsrod osob, ktore mialy szczegélny Wplyw na moja droge naukowo-badawcza, na
pierwszym miejscu musze Wymienié prof. Marcina Kule. Zawdzieczam mu zainteresowanie socjologia
historyczna i przekonanie o koniecznosci interpretowania polityki W kontekscie przemian spolecznych

i

gospodarczych. Pod jego kierunkiem napisalem prace magisterska na Wydziale Historii Uniwersytetu
Warszawskiego (1999). Byl takie promotorem mojej pracy doktorskiej, obronionej na tym samym
Wydziale (2006).
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Drugq osobq, ktérej wiele zawdzieczam, jest prof. Ierzy ledlicki. Chociai nie byfem nigdy formalnie

uczniem prof. jedlickiego, miafem przyjemnosé i zaszczyt Wczesnie poznaé go osobiscie i odbyé z nim

ktérych (podobnie jak Z jego ksiqiekj Wyniosfem zainteresowanie historiq idei

szereg rozméw

- z

politycznych,

szczegélnosci mieszczqcych sie na pograniczu polityki i Zycia gospodarczego. Ksiqika

W

prof. Iedlickiego ,,jakiej cywilizacji Polacy potrzebujq" byta

W

znacznej mierze inspiracjq dla mojej ksiqiki

,,Skok W nowoczesnosé", takie pod Wzgledem stylu i formy pisarskiej.

Wsréd zagranicznych badaczy, ktérzy Wywarli na mnie najwiekszy Wpfyw, musze Wymienié prof.

Shmuela Eisenstadta z Uniwersytetu Hebrajskiego
Z

W

jerozolimie oraz prof. Immanuela Wallersteina

Yale University. Miafem sposobnosé poznaé prof. Eisenstadta niedfugo przed jego smierciq. lego

teoria

"wielosci nowoczesnoéci" zainspirowafa mnie do préby opisania bardzo réinorodnych drég, ktérymi
spofeczenstwa peryferyjne prébowafy podqiaé

W

strong modernizacji. Dziqki osobistym kontaktom z

prof. Wallersteinem iyskafem szerszy oglqd europejskiego éwiatowego kontekstu relacji Centrumi

peryferie. Monografia Wskazana jako gféwne osiqgniecie jest gfeboko osadzona W paradygmacie

4

Wallersteinowskiej teorii systemu swiatowego.
Nowatorski wklad w dziedzine nauki

W

Wymiarze polskim polega W pierwszej kolejnoéci na

eksploracji zagadnienia ignorowanego zwykle przez polskich badaczy. Kwestie rozwoju zacofania
i

pokazane sq takie W kontekécie, ktéry fqczy Wymiar lokalny

Z

miedzynarodowym. ,,Skok W

nowoczesnoéé” prezentuje takie nowatorskzj - r6WnieZ na gruncie miedzynarodowym - systematyke
koncepcji rozwojowych regionéw peryferyjnych

W II

pofowie XX W. oraz jeden syntetyczny model, ktéry

pozwala je opisaé.

3.

Przebieggpracv naukowo-badawczei i pozostafe najwainieisze publikacie naukowe

Studiowafem historic; i filozofie na Uniwersytecie Warszawskim

W

trybie Miedzywydziajowych

Interdyscyplinarnych Studiéw Humanistycznych (MISH, 1994-1999). W czasie studiéw historycznych
skupiafem sie gféwnie na Historii odbudowy Warszawy oraz spofecznej recepcji Paidziernika 1956 r.
Moja praca historyczna o inspiracjach odbudowy Warszawy - W ktérej przedstawiafem jq jako Wariant

modernizmu, podkreslajqc zwiqzek pomiedzy nowoczesnaj arthitekturq a planowaniem ,,noWoczesnego"
spofeczenstwa - zostata opublikowana W "Przeglqdzie Humanistycznym” (1998). Spojeczenstwo PRL
opisywatem jako amalgamat tradycyjnych form spofecznych nowoczesnych
i

teorii modernizacji

Z

(W

rozumieniu klasycznej

lat 40. i 50.). Najbardziej interesowaja mnie Hniepefnosé” i ,,WyspoWosé" polskiej

nowoczesnosci oraz jej paradoksalne zintegrowanie z przednowoczesnym otoczeniem spofecznym zagaidnienie, ktére miafo diugie tradycje

W

polskiej literaturze (np. W rozwaianiach Witolda Kuli

"koegzystencji anachronizméw" W polskiej gospodarce).
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Moja praca magisterska, ktérej gféwnaj podstawq ir6dIoWq byIa nieznana Wczeéniej kolekcja list6W

pisanych przez czytelnikéw do tygodnika ,,Po Prostu", zostala opublikowana w postaci ksiqiki
(,,Sprawy do zalatwienia. Listy do <<Po Prostu» 1955-195’Z", 2000). DostaIem za niq Nagrode I
Stopnia im. Iana Iézefa Lipskiego. Iako student byfem Wielokrotnie nagradzany: uzyskaIem m.in.

stypendia Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta

M. St.

Warszawy, Fundacji Kultury Collegium
i

Invisibile.
,,WyspoWosé” polskiej nowoczesnosci anaIizoWaIem takie na przykfadzie trzech strajkéw

przeprowadzonych

W

1981 r. W sredniej Wielkoéci miastach - Zyrardowie, Olsztynie Sosnowcu. Méj
i

doktorat (promotor: prof. Marcin Kula) jest socjologiczno-historycznq analizq ruchu protestu
spoIecznego W panstwie czesciowo zmodernizowanym - Whqcznie z jego teatrem, dynamikq,
mechanizmami Wyfaniania lider6W, interpretacjami rél spoiecznych i pfciowych. Np. strajk Wfékniarek W
Zyrardowie na jesienj 1981 r. zostaI uksztaftowany przez podwéjnq role spoIecznq, ktéraj spehliafy te
kobiety - Zywicielek rodzin z jednej strony, a tradycyjnych matek (zapewniajqcych poiywienie i opieke
dzieciom oraz meiowi) z drugiej. Na podstawie doktoratu powstala ksiqika (,,Anatomia protestu.
Strajki robotnicze w Olsztynie, Sosnowcu i Zyrardowie W 1981 r.", 2006).
jako doktorant byIem laureatem m.in. stypendium tygodnika ,,Polityka" oraz stypendium Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej.
Po obronie

doktoratu W 2006 r. trafiIem do prowadzonego przez prof. Andrzeja Paczkowskiego

teraz przez prof. Andrzeja Friszke) ZakIadu Najnowszej Historii Politycznej
szkofaj najwyiszych lot6W

Wainaj pozycje

W

W

W

(a

ISP PAN. OkazaI sie

zakresie Warsztatu, filozofii uprawiania nauki, inspiracji badawczych.

moim dorobku stanowi Wydana W 2017 r. monografia "Eksperymenty na biednych.

Polityczny, moralny i ekonomiczny spér 0 to, jak pomagaé skutecznie" (,,Krytyka Polityczna" oraz
ISP PAN, 2017, ss. 303). jest to praca o mniej historycznym, a bardziej analitycznym charakterze nii
,,Skok

W

nowoczesnoéé" - jest tei bliisza z punktu Widzenia Warsztatu nauce

ale nawiqzujqca do badan

ekonomicznej debaty

o

z

o

polityce nii socjologii

poprzedniej monogafii. ,,Eksperymenty..." pokazujq ewolucje politycznej

skfltecznosé pomocy rozwojowej od lat 80.

XX W.

i

do chwili obecnej. Monografia

omawia poglqdy najwainiejszych specjalistéw zajmujqcych sie pomocq rozwojowq - ekonomistéw,
filozoféw, socjologéw, politologéw - oraz jej krytykéw, podwaiajqcych skutecznosé pomocy zaréwno

Z

perspektywy pragmatycznej, jak moralnej. Monografia przedstawia m.in. historic; pomocy rozwojowej,
historie instytucji miedzynarodowych, ktére jq prowadzq, oraz referuje stan debaty Wobec takich
i

zagadnien, jak ,,rozW6j zréwnowaiony” czy eksperymenty spofeczne dokonywane W panstwach
najuboiszych przez socjologéw, ekonornistéw i politologéw -.ktére majaj na celu Weryfikacje

skutecznosci poszczegélnych przedsiewzieé Z dziedziny polityki rozwoju.
GI6Wnyrni metodami badawczymi stosowanymi W pracy nad monografiq sq: analiza historyczna, analiza
dyskursu, analiza iloéciowa oraz analiza poréwnawcza.
8
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Rozdzialy monografii poswiecone sa kolejno:
0

Historii spektakularnych projektow rozwojowych, ktére nie spelnily pokladanych w nich

oczekiwan: ,,Wiosek milenijnych" jeffreya D. Sachsa, ,,laptopa dla kaidego dziecka” Nicholasa

Negroponte;
0

Historii ,,przemyslu pomocy" jej kolonialne korzenie oraz symetrie pomiedzy ideami pomocy a
i

teoriami dotyczacymi rozwoju gospodarczego w panstwach peryferyjnych;
°

Historii powstawania organizacji miedzynarodowych zajmujacych sie pomoca rozwojowa - oraz

poglady ich krytykéw (William Easterly, Paul Collier);
0

Eksperymentom spolecznym jako dominujace narzedzie W ksztaltowaniu polityki rozwojowej
oraz dzialalnosci Poverty Action Lab na Massachussets Institute of Technology;

»

Powstaniu mikrokredytu, badania dotyczace jego skutecznosci oraz jego krytyke;

0

Debacie

o

skutecznosci warunkowej pomocy gotowkowej (ang. conditional cash transfers);

0

Debacie

o

ksztalt zréwnowaionego rozwoju i role ochrony srodowiska w planowaniu polityki

_

rozwojowej;
0

Pogladom moralnych krytykéw pomocy rozwojowej, od konserwatystow po skrajna lewice.

Przeprowadzona analiza skupiona byla wokél nastepujacych pytan badawczych: (1) Iakie sa
fundamentalne zagadnienia W dyskusji politycznej dotyczacej rozwoju spoleczno-gospodarczego w
krajach rozwijajacych sie po 1980 r.? (2) Iakie sa glowne metody podnoszenia poziomu Zycia w krajach
rozwijajacych sie dzieki pomocy rozwojowej? Iaka ich jest geneza, jak sa stosowane ijaka jest ich
skutecznosé? (3) Na czym polega argumentacja krytykow pomocy rozwojowej? Czy moina dokonac

konceptualizacji ich argumentow w zaleinosci od tego, na jakich przeslankach (ekonomicznych,
politycznych, moralnych) sie opieraja? Gléwna hipoteza badawcza monografii brzmi: po szesciu
dekadach doswiadczen z udzielaniem krajom rozwijajacym sie pomocy rozwojowej dysponujemy
pewna, chociai niekompletna wiedza na temat skutecznosci podejmowanych dzialan, oparta na

systematycznych badaniach (prowadzonych m.in. przez socjologow, ekonomistéw czy antropologow
kultury).
W wyniku pracy badawczej hipoteze udalo sie; zweryfikowaé pozytywnie, chociai

Z

istotnymi

zastrzeieniamiz nawet skutecznosé niektérych interwencji z zakresu pomocy rozwojowej w skali mikro potwierdzona rygorystycznymi badaniami - nie uwalnia tej dziedziny polityki miedzynarodowej od
licznych zarzutow

o

charakterze moralnym czy ekonomicznym w skali makro.

W 2912 r. rozpoczalem procedure habilitacyjna. jej przebieg zostal opisany w zalaczniku nr 3 do

niniejszego wniosku.

4.

Miedzynarodowe i krajowe nagrody za dzialalnosé naukowa i spolecznq
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,,Pi6ro nadziei" Amnesty International Polska (2007) za publicystyke; poruszajaca problematykq
praw cz%owieka
Nagroda im. Beaty Pawlak (2010, nominacja) za cykl reportaiy pokazujacych problemy
spo%eczne Afryki subsaharyjskiej

,,aFrykas Roku" (2012) nagroda przyznawana przez fundacjq ,,Afryka Inaczej", za ksiaike;
,,DziQkujemy za palenie. Dlaczego Afryka nie moie sobie poradzié z przemoca, g}odem,
wyzyskiem AIDS"
Nagroda im. Beatty Pawlak (2013, nominacja) za ksiaikq ,,Zbawcy Mérz"
Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego (2014, nominacja) Za ksiaikq ,,Skok w nowoczesnoéé.
i

Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980"
Nagroda im. Ierzego Giedroycia (2014, nominacja) za ksiaikq ,,Skok w nowoczesnoéé. Polityka
wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980"
Nagroda im. Iana D%ugosza (2014, nominacja) za ksiaikq ,,Skok w nowoczesnoéé. Polityka
wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980"
Nagroda w plebiscycie na najlepsza ksiaikq historyczna portalu Histmag.org W kategorii ,,Okjem
badacza” (2014) za ksiaikq ,,Skok W nowoczesnoéé. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych
_

1943-1980"

anawalf
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