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Kilka uwag wstępnych
r

W swojej interesującej rozprawie Pani mgr Anna KAMIŃSKA podejmuje 

problematykę z pogranicza politologii, socjologii, historii najnowszej i nauk o 

bezpieczeństwie. Prawdopodobnie nie było to dla Niej łatwe przedsięwzięcie, 

jako że metodologia badań o charakterze inter- i transdyscyplinamym rozwija 

się w naszym kraju stosunkowo wolno, a artykuły na ten temat w naukach o 

bezpieczeństwie można „policzyć na palcach jednej ręki”. Autorce należą się 

więc słowa uznania również z tego powodu, że praca ma charakter pionierski. 

Stwierdzenie to wydaje się zasadne jeśli nawet przyjąć, że w dysertacji 

dominuje podejście charakterystyczne dla nauk o polityce. Nie mam jednak 

wątpliwości, że praca doktorska Pani mgr Anny KAMIŃSKIEJ lokuje się w 

naukach o bezpieczeństwie. Jej podstawowe założenia metodologiczne, a więc: 

przedmiot badań, cele i problemy badawcze mieszczą się w obszarze tych nauk.

Ocena metodologicznych podstaw przeprowadzonych badań
Założenia metodologiczne Doktorantka zaprezentowała w pierwszym rozdziale swojej 

pracy. Składa się on z sześciu części. W pierwszej z nich przedstawiono uzasadnienie 

wyboru tematu badań oraz wstępne założenia teoretyczne. Należy podkreślić, że nie 

tylko w tej części pracy Autorka dużo uwagi poświęciła zagadnieniu tożsamości, co 
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trzeba przyjąć z uznaniem. Budziło to jednak oczekiwanie, że w dalszej części swojej 

dysertacji Pani mgr Anna KAMIŃSKA zdefiniuje pojęcie „tożsamość”, albo 

przynajmniej przedstawi swój sposób jego rozumienia. Mogłoby to stanowić 

funkcjonalne narzędzie badawcze o charakterze teoretycznym, pomocne w osiąganiu 

celów badań i uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania problemowe. Na potrzebę 

jednoznacznego rozumienia tego pojęcia wskazuje chociażby fakt, że pojawia się ono 

w kilku częściach pracy, w tym także w odniesieniu do przedmiotu i celów badań oraz 

problemów badawczych. Niektóre elementy tożsamości narodowej Republiki 

Mołdawii zostały zaprezentowano w szerszym kontekście w końcowej części pracy.

W trakcie analizy przyjętych przez Doktorantkę założeń metodologicznych uwagę 

zwrócił fakt dość nietypowego sposobu sformułowania „głównego problemu 

badawczego” (s.28). I nie chodzi o to, że w literaturze metodologicznej częściej używa 

się sformułowania „ogólny problem badawczy” niż „główny problem badawczy”, 

ponieważ w tym pierwszym przypadku łatwiej jest formułować pytania szczegółowe. 

Uwagę recenzenta zwróciło to, że Pani mgr Anna KAMIŃSKA sformułowała dwa 

główne pytania problemowe. Pierwsze z tych pytań było bardzo przejrzyste: „Jakie 

czynniki mają decydujący wpływ na proces bezpieczeństwa Republiki Mołdawii”? 

Prawdopodobnie ułatwiało to formułowanie problemów szczegółowych i praktyczną 

realizację badań. Nie odważył bym się tego powiedzieć o drugim, głównym problemie 

badawczym, które zapisano w następujący sposób: „Czy starania Republiki Mołdawii 

o określenie swojej tożsamości mogą umożliwić dokonanie wyboru jednoznacznego 

kierunku rozwoju i współpracy międzynarodowej”? (s.28). Udzielenie wiarygodnej i 

wyczerpującej odpowiedzi na tak sformułowane pytanie mogło być trudne również z 

tego względu, że nie ułatwiało ono formułowania szczegółowych problemów 

badawczych. Warto podkreślić, że było ich dwanaście o różnym stopniu precyzji i 

możliwości uzyskania na nie odpowiedzi. Wydaje się, że dobrym przykładem na 

potwierdzenie tej tezy jest ósme pytanie problemowe (s.28). Sformułowano je w 

następujący sposób: „Czy określenie kierunku rozwoju państwa mogłoby pozwolić na 

osiągnięcie realnych szans na rozwiązanie problemu konfliktu naddniestrzańskiego”? 

Taka sytuacja nie sprzyjała formułowaniu hipotez badawczych. Dla przykładu 

zamieszczona na stronie 30 „hipoteza główna” została sformułowana w następujący 



sposób: „Zakłada się, że decydujący wpływ na proces bezpieczeństwa Republiki 

Mołdawii mają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Zakłada się, że starania Republiki 

Mołdawii o określenie swojej tożsamości narodowej nie mogą umożliwić dokonania 

wyboru jednoznacznego kierunku rozwoju i współpracy międzynarodowej”. Powyższe 

obawy recenzenta zostały potwierdzone przez Doktorantkę na stronie 31, na której 

napisano, iż: „Konieczne jest odnotowanie, że opracowana dysertacja nie wyczerpuje 

wszystkich kwestii łączących się z głównym problemem badawczym i przyjętymi 

hipotezami”. Proszę więc Doktorantkę, żeby do tych uwag recenzenta zechciała się 

odnieść podczas publicznej obrony.

Z uznaniem trzeba przyjąć fakt, że Pani mgr Anna KAMIŃSKA wykonała duży 

wysiłek opracowując podrozdział 1.5. zatytułowany „Metoda, techniki i narzędzia 

badawcze”. I nie chodzi li tylko o to, że przedstawiła w nim w przejrzysty i 

wyczerpujący sposób spotykane w literaturze metodologicznej poglądy różnych 

autorów dotyczące sposobów rozumienia podstawowych pojęć metodologicznych, w 

tym także nieco zapomnianego Profesora J.Pietera. Warto podkreślić,, że poza analizą 

imponująco obszernej literatury przedmiotu (233 druki zwarte, 8 dokumentów 

formalnych i 180 pozycji materiałów z Internetu) Pani mgr Anna KAMIŃSKA 

przeprowadziła wywiady z kilkoma ekspertami, a także z Ambasadorem RP w 

Republice Mołdawii. Gratuluję.

Najsłabszą częścią rozdziału 1 jest podrozdział 1.6. który zatytułowano „Aktualny 

stan badań”. Przedstawiono go w formie „instant” na półtorej strony. Gdyby nie 

bogaty zestaw literatury prezentowany w Bibliografii można by przypuszczać, że na 

tym polu badań niewiele dotychczas zrobiono. Proszę więc Doktorantkę o odniesienie 

się do tej sytuacji podczas publicznej obrony.

Ocena struktury pracy i zagadnień merytorycznych

Ogólnie biorąc struktura pracy została dokładnie przemyślana i starannie 

opracowana pomimo tego, że praca jest bardzo obszerna (400 stron). Składa się ona z 

pięciu rozdziałów, w tym omówionego już rozdziału 1, metodologicznego, 

poprzedzonego ciekawym Wstępem. Cztery kolejne rozdziały stanowią spójną całość, 

którą czyta się z zainteresowaniem. Pracę wzbogacają Załączniki, a w nich: arkusz 



wywiadu z kilkoma ekspertami, ale także ich syntetyczne wypowiedzi na zawarte w 

arkuszu pytania. Dobrze się stało, że w dysertacji zamieszczono także kilka 

kolorowych mapek przydatnych podczas studiowania tej interesującej pracy.

Rozdział 2 charakteryzuje ,.Współczesne środowisko bezpieczeństwa”. Tę część 

pracy można traktować jako bazę teoretyczną dla dalszych badań. Omówiono w nim 

„Źródła współcześnie pojmowanego bezpieczeństwa w myśli filozoficznej” 

(podrozdział 2.1); „Istotę bezpieczeństwa i jego rodzaje” (podrozdział 2.2); 

„Bezpieczeństwo międzynarodowe i jego typologię” (podrozdział 2.3); „Analizę 

czynników wpływających na bezpieczeństwo państwa” (podrozdział 2.4) i „Nowe 

zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa (podrozdział 2.5). Szkoda, że w tej części 

pracy nie poświęcono jednego podrozdziału fenomenowi „tożsamości”, o czym już 

wspomniano na początku recenzji, i do czego jeszcze wrócimy w jej dalszej części.

Zapoznając się z dość wyczerpująco przedstawionymi w podrozdziale 2.1. 

analizami filozoficznymi, traktowanymi przez Autorkę jako „źródło współcześnie 

pojmowanego bezpieczeństwa” można było mieć nadzieję, że ten ciekawy materiał 

zostanie zdyskontowany w odniesieniu do problemów bezpieczeństwa Republiki 

Mołdawii. Tak się jednak nie stało. A może się mylę? Jeśli tak, to poproszę Panią mgr 

Annę KAMIŃSKĄ o odniesienie się do tej wątpliwości recenzenta. Przy okazji 

poproszę o wyjaśnienie, jak rozumie Pani pojęcie „wyzwania”? Chodzi o to, że w 

tytule podrozdziału 2.5. „wyzwania” używa Pani równolegle z „zagrożeniami”, zaś w 

treści tego podrozdziału brakuje tego rozróżnienia.

Kończąc studiowanie rozdziału 2 miałem wrażenie, że dominuje w nim „wąskie i 

negatywne” rozumienie pojęcia bezpieczeństwa jako „braku zagrożeń”. Tymczasem 

kategoria „rozwój” jako warunek bezpieczeństwa postrzeganego w długim wymiarze 

czasu jest w pracy mniej zauważalna. Mam nadzieję, że w czasie obrony uda się Pani 

przekonać recenzenta, że się myli.

Kolejne rozdziały dysertacji zatytułowano: „Czynniki i uwarunkowania 

wewnętrzne” (rozdział 3) oraz „Czynniki i uwarunkowania zewnętrzne” (rozdział 4). 

Można się domyślać, że podczas opracowywania tych dwóch rozdziałów Autorka 

stanęła przed dylematem, w którym z nich umieścić Republikę Naddniestrzańską jako 

czynnik wywierający istotny wpływ na bezpieczeństwo Republiki Mołdawii.



Rozdział 5 zatytułowano „Analiza aktów prawnych i dokumentów programowy eh 

dotyczących polityki bezpieczeństwa Republiki Mołdawii"’. Zapoznałem się z nim z 

dużym zainteresowaniem, ponieważ omawiane dokumenty formalne - zdaniem 

recenzenta - dają świadectwo wysokiego poziomu kultury strategicznej i kultur} 

politycznej autorów tych dokumentów. W tym miejscu nasuwa się kolejna refleksja i 

związane z nią pytanie. Czy na burzliwe losy Republiki Mołdawii, tak interesująco 

opisane przez Doktorantkę wraz z wieloma problemami politycznymi, społecznymi i 

gospodarczymi, nie wpływa niski poziom kultury politycznej obywateli, czy - szerzej 

biorąc - ich poziom kultury bezpieczeństwa? I nie chodzi li tylko o to, że - jak 

napisano na s. 118 - „Fragmentacja społeczeństwa wynikająca z problemu tożsamości 

mołdawskiej i jego podział na trzy obozy i trzy modele społeczno-kulturowe - 

prorosyjski, prorumuński i promołdawski, przekładały się na kulturę polityczną 

społeczeństwa i proces decydowania politycznego”. Interesujące mogło być, gdyby na 

problem ten spojrzeć z drugiej strony. Chodzi o to, że taki jak wyżej przedstawiono 

podział społeczeństwa, był możliwy przy niskim poziomie kultury politycznej 

obywateli tego kraju, czy - szerzej biorąc - przy niskim poziomie ich kultury 

bezpieczeństwa. Być może dlatego coraz więcej państw, społeczeństw i instytucji 

interesuje się współcześnie poziomem kultury politycznej i kultury bezpieczeństwa 

swoich obywateli. Natomiast w społeczeństwach o ograniczonej suwerenności do 

zagadnień tych nie przywiązuje się większego znaczenia, a nawet marginalizuje się je 

wtedy, kiedy „decydenci” charakteryzują się autokratycznymi cechami charakteru.

Chętnie usłyszał bym podczas publicznej obrony opinię Pani mgr Anny 

KAMIŃSKIEJ na ten temat, ponieważ swoiste „przebłyski” takich refleksji można 

znaleźć na stronie 311 tej interesującej i pożytecznej pracy doktorskiej.

Ważną część każdej dysertacji stanowi Zakończenie. Znajdują w nim 

odzwierciedlenie silne i słabsze strony całego dzieła, a szczególnie przyjętych 

wcześniej założeń metodologicznych. W recenzowanej pracy tych pierwszych, czyli 

silnych stron, jest zdecydowanie więcej. Dlatego w tym miejscu przywołany zostanie 

tylko jeden przykład z tych, które nie należą do pozytywnych. Na stronie 324 

napisano, iż „Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, że starania Republiki 

Mołdawii o określenie swojej tożsamości narodowej nie mogą umożliwić (podkr.



M.C.) dokonania wyboru jednoznacznego kierunku rozwoju i współpracy 

międzynarodowej’'. Będę wdzięczny, jeśli w czasie publicznej obrony Doktorantka 

zechce w prostszy sposób przedstawić tę myśl. W końcowej części pracy, podobnie 

jak w jej wcześniejszych rozdziałach. Autorka wielokrotnie posługuje się terminem 

„tożsamość narodowa” i „tożsamość państwa”. Uważam więc, że podczas publicznej 

obrony powinna Ona określić, w jaki sposób rozumie te pojęcia.

Uwagi redakcyjne i językowe

Silną stroną recenzowanego dzieła jest duża staranność językowa i edytorska. Pod 

tym względem recenzowana praca została opracowana bardzo solidnie, a może nawet 

wzorcowo. Należy podkreślić, że pomimo sygnalizowanych wcześniej pewnych 

słabości dotyczących głównie metodologicznych aspektów pracy, ogólnie biorąc 

charakteryzuje się ona dużą subtelnością językową, co także przyczynia się do jej 

stosunkowo wysokiej oceny.

Konkluzja

Recenzowana dysertacja stanowi oryginalne i innowacyjne rozwiązanie 

problemu naukowego w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Pozwala to 

stwierdzić, że mieści się ona w obszarze nauk o bezpieczeństwie. Autorka posiada 

szeroką wiedzę merytoryczną obejmującą przedmiot badań oraz umiejętności 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

Na mocy Ustawy z dnia 14 marca o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017, poz.1789, ze zmianami w związku z art. 179 

Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U. z 2018, poz.1669) wnioskuję o dopuszczenie 

Pani mgr Anny KAM1NSKIEJ do publicznej obrony.
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