
prof. dr hab. Tomasz Szlendak
Academia Rerum Socialium
Szkola Doktorska Nauk Spolecznych
Uniwersytet Mikolaj a Kopernika
ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruri
szlendak@umk.pl

Toruri, 4 map2021

Opinia na temat osi4gnigcia naukowego i dorobku
pani dr Doroty Mroczkowskiej w postgpowaniu w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Ocena osiqgnigcia naukowego

Dorota Mroczkowska zdecydowala, ze jako osi4gnigcie naukowe poddane ocenie w

procedurze habilitacyj nej przedstawi monograf,r g Zro zumi e t CZAS WO LNY'

Przeobraienia, to2samolt, doiwiqdczanie (Poznari: UAM, 2020\. Ksi4zka ta stanowi

ukoronowanie prac badawczych Habilitantki poSwigconych tytulowemu, osobliwie wy-

kapitalikowanemu zjawisku co najmniej od 2000 roku, to jest od momentu wyboru

tematyki rozprawy doktorskiej, kt6rej z sukcesem bronila w roku 2003. PodkreSlenie czasu

wolnego w tytule sluzy zapewne zwr6ceniu uwagi czytelnik6w na ten z termin6w, kt6ry

zvtyciElyl w konkurencji migdzy,,czasem wolnym" (free time) a,czasem dla siebie"

(leisure). Dodajmy, Le rozdarcie migdzy czasem wolnym (od pracy) a czasem dla siebie

przewija siE w narracji do samego korica ksi42ki i wcale nie jestem pewien, czy

rzeczywificie wygrywa czas wolny.

Badacze i badaczki zajmujqsig w Polsceraczej tym, co wypelnia czas wolny

(czgstokrod teltym, co tego czasu nie wypelnia, a podobno powinno...), anizeli samQ

,,natur4" tego czasu czy te2,,stosowalnoSci4" tego konceptu dla opisu zjawisk, proces6w i

praktyk ludzi w ponowoczesnoSci. Zauwalato rzecz jasna Dorota Mroczkowska

pokazuj4c w odpowiednim fragmencie ksi4zkr,2e po 1989 roku, po upadku PRL-u - w

I Na marginesie: ksiq2ka skorzystalaby na porzqdnej redakcji jqzykowej (liczne liter6wki, powt6rzenia

wyraz6w w zdaniu, mocno szwankujqca interpunkcja) i merytorycznej (kilka diugich akapit6w

Zakoiczenio ksiq2ki powtarza, niemal siowo w stowo, ustalenia z rozdzialu na temat nowych technologii;

bibliografia malo ma wsp6lnego z porzqdkiem alfabetycznym i brakuje w niej adres6w bibliograficznych

rozmaitych prac, kt6re pojawiajq siq wcze6niej, w przypisach wewnqtrztekstowych). Nie jest to

oczywi3cie uwaga krytyczna kierowana w stronQ Autorki'



kt6rym z powod6w ideologicznych zawzigcie sig nim zajmowano - przestano sig czasem

wolnym interesowai. P6l Zarlem, pol serio rzec molna, ze Autorka pr6buje udowodnid, ze

w polskich naukach spolecznych po 1989 roku nie mamy czasu na naukg o czasie wolnym

(przez co mamy dziS do czynienia, jak to ujmuje Habilitantka, z ,,petryfrkacj4 socjologii

czasu wolnego" w Polsce). Dorota Mroczkowska pr6buje zatem w swojej rozprawie

powr6cii do chlubnych tradycji zajmowania sig samym czasem wolnym, nie zaS tym tylko,

co ten czas obywatelom / jednostkom / kategoriom spolecznym wypelnia. W omawianej tu

monografii skupia sig na trzechzaznaczonych w tytule problemach: 1) przeobraheniach

czasu wolnego (przy czym detalicznego opisu doczekala sig jedynie historia tego konceptu

w epokach nowoczesnej2 i ponowoczesnej3), 2) ,,tozsamoSci" czasu wolnego i 3)

doSwiadczaniu czasu wolnego. Slowem - Autorka powr6cila do namyslu nad samym

czasem wolnym, co naleZy doceni6. OczywiScie ksi4zka mole byi interesuj4ca r6wniez

dlabadaczy praktyk wolnoczasowych, choi tej akurat zalety nie przejawia od pierwszego

uderzenia.

Cele pracy zostaly postawione ambitnie i szeroko: uzyskanie mozliwie pelnego

obrazu czasu wolnego jako szczeg6lnej przestrzenipoznawczej, interakcyjnej,

symbolicznej i emocjonalnej. Nie chodzilo o stworzenie odrgbnej, wlasnej definicji tego

czasu anite|- jak to ujmuje Autorka - wlasnego sposobu mySlenia (szkoty?) na temat

tego czasu. W konsekwencji znajdujemy w ksi4Zce opowieSd o czasie wolnym

poprowadzon4 zar6wno z perspektywy makro, jak i mikrospolecznej. Przygl4da sig

Autorka czasowi wolnemu od strony jednostkowego doSwiadczania,jak i kulturowej tego

czasu zmiennoSci. Pragnie przyjrze(, sig czasowi wolnemu kompleksowo - z jednej strony

jako ,,dynamicznemu procesowi mentalnemtr", az drugiej jako ,,zjawisku i osobliwo6ci

spolecznej".W znacznej mierze to ambitne zadanie sig udalo, co czyni z omawianej tu

ksi4zki u2lteczny, acz skompresowany podrgcznik - podrgcznik, jakiego w Polsce bardzo

brakowalo. Pewne dziela maj4 w nauce wartoSi dlatego, Ze porzqdkujE, wyliczajq r

unaoczniaj4 (zjawiska, procesy i wiedzg o nich), anizeli stanowi4 analizE post-badawcz4,

Skqdinqd jest to uzasadnione, trudno sig bowiem z Autorkq nie zgodzii, kiedy przekonuje, 2e nie mo2e
byd mowy o czasie wolnym bez odniesienia do nowoczesno5ci.

Zar6wno w czgici erudycyjnej, jak i badawczej Autorka koncentruje siq przede wszystkim na tym, w jaki
spos6b zmienilo siq (tytutowe) do5wiadczanie czasu wolnego. Odczuwamy dzii, ie mamy go mniej, cho6

,,obiektywnie" liczqc mamy go wiqcej ni2 nasi przodkowie jeszcze kilkadziesiqt lat temu. Skr6cily nam
(subiektywnie) czas wolny rozmaite czynniki poddawane w ksiqice analizie, chodby nowe technologie
komunikacyjne czy konieczno6i coraz intensywniejszego zajmowania siq dzieimi. WEtki tym problemom
po5wiqcone mogq w mojej opinii dostarczyi badaczom i badaczkom przemian od-technologicznych i

Zycia intymnego nowej, niebanalnej wiedzy.



peln4 odkryd przelamuj4cych dotychczasowe ustalenia czy paradygmaty. I nic zlego w

tym,2e omawiana tu ksi4Zka dostarcza koniecznej w Polsce syntezy, uzupelnia zauwalon4

przezAutorkg lukg.

W toku wieloletniego ,,przygl4dania sig" czasowi wolnemu Autorka stosuje analizg

danych zastanych (sondazystyki europejskiej i amerykariskiej, badan budzet6w czasrr,

badari opinii spolecznej) i odwoluje sig do wynik6w badari wlasnych zrealizowanych w

ramach kilku odrgbnych projekt6w o inaczej zarysowanych celach (lqcznie w badaniach

sondazowych N:600, w IDI zas 58). Nieodmiennie badania te prowadzone byly w

paradygmacie hermeneutyczno-interpretatywnym i refleksyjnym, kt6ry jest w ksi4zce

odpowiednio zrelacjonowany (Habilitantka jest bardzo kompetentn4 i doSwiadczonq

badaczkq). Poddaj4c ocenie warstwg metodologiczn4 monografiitrzebazaznaczy(,Ze

Autorce chodzilo nie tylko o odpowied? na pytanie jak jest? , ale te| o otwarcie

mer)'torycznej dyskusji, w jaki spos6b ten czas bada6. Dlatego oSmielam sig,,czepia6"

pewnych slaboSci przyjgtej metodologii. Chodzi mi konkretnie o badanie tego, w jaki

spos6b smartfony i siei przemodelowuj4 czas wolny jednostek. Niekoniecznie IDI
stanowi4 tu dobre narzgdzie, albowiem badanie tego, jak nowe technologie rekonstruuj4

codzienne doSwiadczanie czasu to zasadniczo problem z gatunku,,socjologia obszar6w

zakulisowych". W ramach IDI malo kto sig przyzna, na przyklad, do zaczynaniakuldego

dnia od porno-news6w na Twitterze. odnoszg zatemwrazenie, 2e tego rodzaju

metodologia jakieS tropy przeSlepia, czegoS istotnego nie wychwytuje, bo kto powie w IDI
cal4 prawdg na temat tre5ci, kt6re pozerajq mu I jej czas i steruj4 harmonogramem dnia czy
tygodnia? Kto sig przyznado nalogowego, destrukcyjnego w efekcie Tiktokowania? Bgd4

to raczej - jak w wypadku wypowiedzi przyloczonych w pracy - og6lne narzekania na to,

ze siei ten czas kradnie. Wywiad nie daje poczucia anonimowoSci, a do6wiadczenie

kawalkowania czasu z usieciowionym smartfonem w rgku to doSwiad czenie raz intymne, a

dwa daleko intensywniejsze i dluzsze anizeli ludzie zechc4sig badaczc e przyznac.

Rozdzial poSwigcony,,technologii w czasie wolnym" cierpi tez moim zdaniemz
powodu akceleracji wiedzy w tym obszarze i samej zmiennoSci technologii, za kt6rych

opisanie zabiera sig Autorka. Nie spos6b uciec od wrazeni a, Ze rozdzial ten m6wi o
sytuacji historycznej, zamknigtej na latach 2010-2012. Gwaltowne i radykalne zmiany,

kt6re nast4pily po tej dacie uwypuklila pandemia COVID-l9 .Calqniemal edukacjg

oddano we wladzg Edu-Techu, pracg na duZych jej polaciachpo?arlapraca zdalna, co

skutkuje jeszcze trudniejszym oddzieleniem czasu pracy od czasu nie-pracy i taki

zjawiskami jak Zoomowa udrgka. Siei kradnie dziS caly niemal dostgpny ludziom czas.



Rozdzial, niestety, dostarcza te?wiedzy i spostrzeZeri na granicy banalu (za co obwiniam

po czgSci przyjgt4metodologig badan): ,,dostgp do internetu zmienia czgsto dynamikg

prowadzonych rozm6w i spos6b lvypoczywania" (s. 251).

W warstwie ,,podrgcznikowej" ksiE2kg mo2na opisad jako historig rozumienia /

konceptualizowania czasu wolnego w nauce i - po prostu - historig tego zjawiska w dobie

nowoczesnej, w tym w PRl-owskiej Polsce, kt6ra byla tej nowoczesno6ci specyficznym

przypadkiem. Skoncentrowanie siE na nowoczesnoSci w czgsci erudycyjnej nieco obniza

dydaktyczne walory ksi4Zki, poniewarZ zaczyna ona obfitowad w uporz4dkowane fakty i

analizy dopiero od podrozdzialu poSwigconemu przeobruheniom czasu w epoce

przemyslowej. We wczeSniejszych podrozdzialach - wstawionych w spis treSci chyba

tylko po to, ,,Zeby byly" - widad pelvn4 powierzchownoSi. Jestem pewien, Zeksiqaka

bardzo by zyskala, gdyby Autorka zabrala sig intensywniej za kwerendg prac z zakresu

historii, antropologii spolecznej (ciekawe swoj4 drog4, 2ew calej ksi4zce ani razu nie

pojawia sig nazwisko zmarlego niedawno Marshalla Sahlinsa...) czy psychologii

ewolucyjnej. Bez tego fragmenty poSwigcone czasowi wolnemu przed nowoczesnoSci4

stanowi4 w mojej opinii jedynie pr6bki, szkice, zarysy.

Jak rozumiem, Autorka w toku analiz i interpretacji dochodzi do generalnego

wniosku, 2e czas wolny stanowi przestrzen,poprzez kt6r4 jednostki doSwiadczaj4 siebie i

innych. Nie jestem pewien, czy t9 oryginalne osi4gnigcie. Chcialoby sig od tego rodzaju

ksi4zki wigcej. Autorka dochodzi r6wnieZ do trzech szczeg6lowych wniosk6w,

wykraczajqcych jej zdaniem poza ,,tradycyjne" dla rodzimej socjologii konceptualizacje i

,,tematyzowanie" czasu wolnego jako przestrzeni dla rozrywki, wypoczynku czy praktyk

kulturalnych.Przyjrzyjmy im sig bliZej, zastanawiajEc sig nad stopniem ich odkrywczo5ci.

Pierwszy z wniosk6w m6wi, 2e czas wolny jest dzisiaj doSwiadczany subiektywnie

i ze jednostki same tworzq koncepcjg tego, co nazywamy wypoczynkiem w ramach ich

codziennoSci. W gruncie neczy to spostrzeZenie wpisuje sig w lansowane od jakiegoS

czasu (przynajmniej w Polsce) odejScie od m6wienia o ,,czasie wolnym" narzecz,,czasu

dla siebie" (zwracalem wczeSniej uwagg, 2e rozdarcie migdzy free time i leisure jest w

ksi4Zce obecne do korica). Czas tak sig dzisiaj ,,pokawalkowal", chodby za sprawq

czynnik6w takich jak nowe technologie, 2e nie spos6b juz wykrawa(, z doby calych

kawal6w wolnego czasu, jak dzialo sig (instytucjonalnie i administracyjnie) w apogeum

nowoczesnoSci. KaZdy dziS konstruuje czas dla siebie samodzielnie, na sw6j wlasny

u2ytek, zplejady dostgpnych wybor6w. Zauwahmy,Ze dowodz4 tego niemal wszystkie

wsp6lczesne badania nad praktykami spolecznymi, w tym kulturalnymi. Nie jest to zatem



Habilitantki wnio sek odkrywczy.

Drugi z wniosk6w m6wi o tym, 2e czas wolny to stan umyslu, nie zaS fragment

doby. To akurat ustalenie Doroty Mroczkowskiej naleZy uznac za spojrzenie Swieze, cho6

rzecz jasna l4czy sig z wnioskiem pierwszym, na co wskazuje cho6by ,,tlumaczqcy" ten

wniosek interesuj4cy koncept i metafora uniecodzienniania codziennoici (ludzie w czasie

wolnym d4zqdziS do ucieczki od codziennoSci poprzez samodzielne wybory zpalety

dostgpnych praktyk). Jestem pewien, ze w bliskiej przyszloSci taki spos6b ujmowania

czasu dla siebie zwycigzy w walce paradygmat6w steruj4cych wyborami

metodologicznymi. Trzeci z wniosk6wAutorki, m6wi4cy 2e czas wolny ma charakter

dynamiczny i negocjowany, uznajg zarodzaj uzasadnienia dla pierwszego i drugiego

wniosku.

Wszystkie trzy wnioski prowadz4Autorkg do celu, kt6rym jest dosyi kategoryczne

twierdzenie (s.264),2e o,czas wolny zdaje sig byd bardziej zsubiektywizowany i trudno

interpretowalny, gdy? caly refleksyjny wysilek pozostaje przede wszystkim prywatn4

spraw4 jednostki". Klopot w tym, ze wigkszoS6 wolnoczasowych czynnoSci silnie koreluje

z takimi parametrami tych jednostek, jak ich wyksztalcenie czy status, na co wskazuje

dlugi szereg wsp6lczesnych badan (choiby zespolu Henryka Domariskiego, Michala

Cebuli czy warszawskich badari segmentacyjnychz20lg rokua). Czas wolny zatem, nawet

je{li zgodzimy sig, 2e jest dzisiaj bardziej stanem umyslu anizeli wynikiem

administracyjnych czy instltucjonalnych przymus6w, nadal podlega,,staro2ytnym"

socjologicznym prawidlowoSciom. Gdyby tak nie bylo, nie daloby sig toczyC spolecznych

batalii o status z wykorzystaniem czegoS, co nazywamy ,,brakiem czasu". Deklarowany

brak wolnego czasu jest bowiem nowym wskaznikiem wysokiej pozycji spolecznej. Jest

celowo podkreSlany przez jednostki w statusowych starciach z innymi. Dzialamy tez pod

siln4 presj4 czasu, co powoduje zjawisko opisywane przezAutorkg jako ,,udrgczenie" (s.

46). Dodalbym tutaj, 2e udrgczone s4 tE presj4 cale kategorie spoleczne, do kt6rych

zakwalifikowac mohna ludzi o podobnych parametrach demograficznych. Inaczej rzecz

ujmuj4c, Autorka prezentuj4c swoje wnioski przeSlepia tak4 kategorig (i zarazem czynnik

praktyk i postaw) jak klasa spoleczna.

Zgloszone wyzej w4tpliwoSci nakazuj4 mi szukad znaczenia (g6molotnie: dla

nauki) recenzowanego tu dziela w innych jego miejscach. Za najistotniejsz4izarazem

najbardziej odkrywcz4 uznajg zatem dyrektywg, kt6r4 Habilitantka nieco schowala w

4 http://www.kulturalna.warszawa.plltmp/relacia i roznice.pdf.



nanacji, m6wi4c4, 2e przyglqdaj4c sig praktykom ludzi w wolnym czasie, nale?y dzisiaj

spogl4dai nakethd4ztych praktyk osobno, dlatego 2e steruj4 tymi praktykami (czytaniem,

oglEdaniem, spacerowaniem i czymkolwiek innym) odmienne czynniki spoleczne. Co

innego ,,zarz7dza" stopniem zaangazowania ludzi w dan4 praktykg, co innego steruje tez

czasem na nie poSwigcanym. To wa2ne spostrzezenie, warte upowszechnienia. Do tej pory,

przynajmniej w ramach znanych mi dobrze badari praktyk kulturalnych, wszystkie

dzialania w wolnym czasie wrzucane byly do jednego badawczego i analitycznego worka,

tak jakby ich spoleczne konteksty i czynniki byly takie same. Z pracy Doroty

Mroczkowskiej dowiadujemy sig, 2e tak nie jest, co nakazuje kolejnym badaczom i

badaczkom zrekonceptualizowad kolejne badania, wszystko jedno - sondazowe czy

jakoSciowe.

Ocena pozostalego dorobku Habilitantki

Wiemy, ze pani doktor Mroczkowska zajmuje sig czasem wolnym od dawna, co

najmniej od 2000 roku, kiedy to po uzyskaniu tytulu magistra socjologii wybrala temat

doktoratu. ,,Po drodze" (2001) uzyskala tytul zawodowy magistra psychologii klinicznej i

od tamtej pory zajmuje sig aktywnie r6wnie2 i t4 dyscyplin4 nauki. W ci4gu dwudziestu lat

ukoriczyla kilka kurs6w psychoterapii, przydaj4cych sig zapewne w pracy w kierowanych i

wsp6lkierowanych przezNi4 oSrodkach pomocy psychologicznej. Trzebatu koniecznie

zwrocic uwagg na Jej bogaty i zrozmcowany tematycznie dorobek w dyscyplinie

psychologia, zwlaszcza w zakresie pionierskich w Polsce badan nad zaburzeniami

zywienia (choi nie mam kompetencji, Zeby go nale2ycie ocenii), atak2e na istotne dla

pozanaukowej publicznoSci dziela poradnikowe (takie jak Zaburzenia od2wiania

ogloszone w Scholarzew 2007 roku) i prace popularyzujqce naukg.

Jest, o czymiuL wspominalem, bardzo doSwiadczon4 badaczkq, zdobylam.in. dwa

granty KBN, pracowala w grancie finansowanym przez Santander Universidades Bank

Zachodni WBK, koordynowalate2 badania finansowane w ramach programu POWER.

NiewEtpliwie jest te?bardzo aktywna w sferach organizacyjnej i dydaktycznej, o czym

Swiadcz4 choiby przy znane j ej uczelni ane nagrody.

Istotniejsz4 kwesti4 jest to, jaki oddZwigk maj4 w srodowisku liczne prace

badawcze i publikacje Habilitantki. Google Scholar donosi, 2e Dorota Mroczkowska moze

sig pochwalidl4cznie 156 cytowaniami i h-indeksem r6wnym 5. WigkszoS6 cytowan (108)

przypada jednak na pracg zbiorow4 opublikowan4 pod wodz4 Rafala Drozdowskiego,

dotycz4c4postawproinnowacyjnych i kreatywnoSci jednostek (a zatempozostaj4cqpoza



gl6wnymi zainteresowaniami badawczymi Habilitantki). S4dzg jednak, ze mocno niepelny

i nieprzypilnowany profil w Google Scholar utrudnia oceng rrylywu Habilitantki na rozw6j

dyscypliny. Prace umieszczone na tym profilu konczq sig na 2013 roku, aprzecie? tylko w

ciqgu ostatnich kilku lat Dorota Mroczkowska opublikowala wa2ne, a na pewno

interesuj 4c e dziela w,, Studi ach S ocj olo gi cznych" (2020),,,P r ze gl4dzie S ocj o l o gi i

JakoSciowej" (2019),,,Polish Sociological Review" (2018),,,Societas / Communitas"

(2018), czy w,,Kulturze Wsp6lczesnej" (2016,bardzo ciekawy tekst o,,nowym

zmgczeniu").Za spraw4 nieobecnoSci prac opublikowanych po 2013 roku, w profilu

brakuje co najmniej 20 cytowan. Mimo to, widocznoS6 dziel pani dr Mroczkowskiej - na

tym etapie pracy naukowej i niemal dwadziescia lat po uzyskaniu stopnia doktora - nale?y

uznal za umiarkowanq.

Zarrriast skupiad sig na przyczynach tej umiarkowanej widocznoSci, warto

zastanowi6 sig nad przyszloSci4 Habilitantki jako istotnej w polu socjologii uczonej. Ot62

moim zdaniem widai wyraZnie wzmozenie dzialalnoSci publikacyjnej w ostatnich kilku

latach, do tego Dorota Mroczkowska publikuje daleko lepiej / Wzei / ambitniej nizprzed

kilku laty. Jej przyszloSi jako wzigtej, cytowanej badaczk| bior4c za wskaznik tej

przyszloSci takie choiby prace jak wsp6lautorski rozdzial w ,,Handbook of Suistainable

Development and Leisure Studies" (Springer 2021; poSwigcony temu, jak algorytmy

oparte na nowych technologiach zmieniaj4 subiektlrvne postrzeganie czasu wolnego),

rysuje sig wyraZnie. Pani dr Mroczkowska nabrala w ostatnich latach wiatru w badawcze, a

przede wszystkim analityczne i publikacyjne Zagle.

Wnioski

Monografia przedstawiona jako osi4gnigcie naukowe, mimo wskazanych slaboSci,

atakae publikacje w czasopismach z ostatnich dziesigciu lat nakazuj4 mySlei, 2e

Habilitantka osi4gngla odpowiedni poziom znawstwa. Ksi4zka Zrozumiet CZAS WOLNY

skutecznie porz4dkuje problematykg czasu wolnego w polskiej socjologii i mo2e stanowii

cenne 2rodlo wiedzy i ,,punkt odbicia" dla innych badaczy i badaczek. Dynamika rozwoju

naukowego Habilitantki w ci4gu ostatnich lat pozwala s4dzi6, ze Jej przyszlo56 jako

badaczki rysuje sig interesujqco. Popierarn zatem wniosek o nadanie pani Dorocie

Mroczkowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk spolecznych w dyscyplinie

,'
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socjologia.


