PODZIĘKOWANIA

Przede wszystkim chciałbym podziękować Tomaszowi Zaryckiemu, który w największym stopniu przyczynił się do wydania tej książki w języku polskim.
Przyjaźń i intelektualna więź, jakie nawiązałem z nim w ostatnich latach, odegrały niezwykle istotną rolę w mojej karierze naukowej. Przyczynił się on istotnie do szerokiej prezentacji mojego dorobku w Polsce, otworzył wiele drzwi
i wspierał mnie w moich podoktorskich projektach. Jest on też motorem wielu
polsko-francuskich przedsięwzięć naukowych, które mam nadzieję zakończą się
sukcesem, a także będą kontynuowane w kolejnych inicjatywach.
Badania z zakresu nauk społecznych są często wynikiem pracy zbiorowej,
a współpraca z Tomaszem Zaryckim była także okazją do zapoznania się z dynamicznym zespołem Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca
Uniwersytetu Warszawskiego. Spośród jego współpracowników chciałbym też
szczególnie podziękować Tomaszowi Warczokowi i Hannie Dębskiej, a także
Andrzejowi Turkowskiemu, za inspirujące dyskusje i inne formy naukowej
współpracy, które przyczyniły się do rozwinięcia refleksji zaproponowanych w tej
książce. Ogromne podziękowania należą się również Anecie Maciągowskiej, za
jej bezustanną pomoc, cierpliwość i wsparcie w obliczu pojawiających się kłopotów administracyjnych.
Za recenzję tej książki i konstruktywne uwagi dziękuję Pani Profesor
Agnieszce Kolasie-Nowak i Pani Profesor Annie Sosnowskiej-Jordanovskiej.
Jadwiga Lembas i Przemysław Szczur przetłumaczyli moją książkę w rekordowo krótkim czasie i z godnym podziwu profesjonalizmem, za co chciałbym
im serdecznie podziękować. Wyrażam również wdzięczność pracownikom
Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza Jakubowi Ozimkowi,
oraz redaktor Jolancie Rudzińskiej, za bezcenną pracę i pomoc przy przygotowaniu polskiego wydania mojej pracy.
Niniejsza książka jest wynikiem pracy doktorskiej obronionej w 2017 r. na
Uniwersytecie Strasburskim pod kierunkiem Yves’a Déloye’a i Vincenta Dubois,
którym dziękuję za to, że przez wiele lat nadzorowali moją pracę i wzbogacali ją
swoimi mądrymi radami. Podziękowania kieruję również do Doroty Dakowskiej,
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Frédérique Matonti, Marie-Claire Lavabre i ponownie do Tomasza Zaryckiego,
którzy byli członkami komisji podczas obrony mojej pracy doktorskiej.
Przez cały okres mojej kariery doktorskiej i postdoktorskiej miałem szczęście poddawać różne części mojej pracy pod dyskusję badaczy, którzy wnieśli
ogromny wkład w jej rozwój. W szczególności mam na myśli Cédrica Pellena,
Audrey Kichelewski, Georges’a Minka, Laure Neumayer, Frédérica Zalewskiego,
Paula Gradvohla, Nadège Ragaru i Ewę Tartakowsky, którym serdecznie dziękuję. Podziękowania składam również Marcinowi Kuli, za jego życzliwe rady.
Moje kolejne pobyty postdoktorskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
i na Uniwersytecie Warszawskim umożliwiły przedstawienie kilku analiz za
wartych w tej książce na różnych seminariach i konferencjach naukowych.
Podziękowania w związku z tym kieruję do Roberta Pyki, Renaty Jankowskiej
i całego zespołu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Dziękuję kolegom i przyjaciołom z Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW:
Nicolasowi Masłowskiemu, Dorocie Felman, Ewie Liszewskiej, Kindze Torbickiej,
Alicji Jaworskiej, Anaïs Marin, Marlenie Wilczak i François-Ronan Dubois, za
wszystkie dobre chwile spędzone razem.
Dziękuję również kolegom i przyjaciołom z ośrodka SAGE, którzy przyczyniają się do tego, że Strasburg jest dla mnie miejscem pełnym życzliwości
i intelektualnie stymulującym.
Wyrazy wdzięczności kieruję też do wszystkich, którzy ułatwili mi badania
terenowe, goszcząc mnie w Warszawie (Hubert i Eliza, Kuba i Karolina, Isabelle
i Darek, Przemek i Gosia) oraz w Paryżu (Maryse i Eric).
Rodzina i przyjaciele w znacznym stopniu przyczynili się do tego, że lata
pracy doktorskiej, w czasie których przechodziłem także przez trudne momenty,
przebiegły pomyślnie i okazały się owocne. Pragnę wyrazić swoją wdzięczność
tym, którzy otaczali mnie troską i opieką w czasie moich lat pracy doktorskiej.
Dziękuję moim rodzicom, za wszystko, co mi dali.
Na koniec wyrażam podziękowania dla Julii i Adèle, które swoją miłością
uszczęśliwiają mnie każdego dnia.
* * *
Ta książka powstała dzięki stypendium FIAS w Paris Institute for Advanced
Study (Francja). Otrzymałem dofinansowanie z programu Unii Europejskiej
„Horyzont 2020” na badania i innowacje w ramach umowy grantowej Projektów
Marii Skłodowskiej-Curie nr 945408 oraz z francuskiego programu państwowego
„Investissements d’avenir”, zarządzanego przez Agence Nationale de la Recherche
(ANR-11-LABX-0027-01 Labex RFIEA+).

