
Opinia o rozprawie doktorskiQj pana magistra Andrzeja Ju血na

Pt. ”Dzialalno誇spofeczno-POlityczna organizaqii rmiejszo§ci litewskiQj w PoIsce”,

01s幻yn 2021, SS. 46l.

MhiQj szoSci narodowe, POdobnie j ak wsaystkie ZbiorowoSci spofeczne,

Charakteryzl舶Si? r6Znym stopniem swego sfomalizowania i zorganizowania. Ich

StOPieh kompletno§ci instytu匂onahqj jest wyznaczany z jedn匂StrOny PrZeZ Zakres

toleranql l SWOb6d, jakie rmiQjszose w konkretnym systemie posiada, a Z drugiQj

StrOny PrZeZ POtrZeby, asPirapje i aktywno飴samej rmi匂szosti. Onganizapje

SPofeczno-kulturalne, Obok rodziny, SZkoly i struktury vy狐aniow匂Oe鍋ta jest

Charakterystyczna dla danei grupy) tworza podstawowa siatk9 Organizacyjna,

kszta抗重ねca dycie narodowe spofecznofoi rmiQjszostiowych. Stanowia one m.in.

naturalne zaplecze dla vylaniania sie i ksztaItowania lider6w oraz budowania struktur

umo額iwi4i脅CyCh zachowanie to互SamOSci narodow尋Rozpatrywanie aktywnofoi

instytuQjonalnQj mniQjszofoi narodowych stwarza szans? dla reflek勾i nad sytua(彊

ZeWn印Zna mniQjszosti, jQj stanem wewnetrznym i czynnikami wplywこ弱Cym na

ZaChowanie tozsamo§ci etniczn♀).

Problematyka zwiazana z uwarunkowaniami dycia spctecmo-POlitycznego

rmiejszoSci narodovych, Zwlaszcza za急kwestie odnoszape si? do mozliwosti

realiza匂i przez nie swoich aspiraQji i potrzeb sa istomymi elementami badania stan6w

PrOCeS6w demokratyzaqji i r6wnouprawnienie we wsp61czesnych spoleczehstwach.

Reflek$a nad prowadzona polityka wobec przejaw6w e血iczmoSci i zawartymi w ni匂

moZliwo§ciami rozwiaywania sytuapi i kon純ktowych oraz pobudzania dzialal

integ両年CyCh poszczeg6lne spofecznofoi przedstawia swoisty papierek lakmusowy,

Odzwierciedl斬Cy realny stan rzeczywistosti apofeczmo-POlityczn車

Z uwaga zatem nalefy powita6 prac? Pt. Lなあ左脇o露やoiec乙nopol砂CZna

Ongan詑adi mn碕SZO如i litewski匂W Po応ce autorstwa pana mgra AndrzQja Ju血una

POtwi?COnq tQj wiainie tematyce. Prze劇o乞ona do recenzji rozprawa svym tytulem

infom可e o przedmiocie i za血esie prowadzonej ekspIoracji. Promotorem pracy byl dr
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hab. Krzysztof Gladkowski, PrOf UWM, Zds promotorem pomocniczym dr Tomasz

Ggivwniczek. Warto odnotowa6, iz wsp6車raca doktoranta z promotorem zaistniaね

juZ wczesnl?J, na etapie jego pracy licenqjacki匂z 2017 roku pt. Fbr均, CZzねわIno舌ci

mni部zofci /itewskjq高, Poみsce #a P匂彬acZzie Litewsk諺go 7bwa7り榔勅a Swietego

Kaz巌諺J?a W Scjnach. Wskazywaloby to na co najmniQj kilkuletnie zainteresowania

badawcze Piszapego ta problematykかPrZ華Cie w tym czasie od analiz obQjmujacych

jedna strukture organizacyjna mni匂szo飴i litewskiQj po ogl雀d panoramy aktywno!ci

Wiele stowarzyszeh tQj mniqjszo§ci.

Caymikami wpie垂iacymi wyb6r tematu staly si? dla Doktoranta kwestie

ZWlaZane Z istnieniem luki w badaniach nad mniejszoicia litewsk番うZwiaszcza w

Wymiarze dziaねlnofoi spcteczno-POlitycznqj organiza匂i litewskich. Nie bez maczenia

bylo tez osobiste doSwiadczenie kontakt6w ze spcteczno§cia litewska nabyte w億akcie

Wieloletniego zamieszkiwania na SgjnehszczyZhie. Jak zaznaczaL ”WZraSt狐ie w

stodowisku o n勾Wi?ksaym nasyceniu os6b z mniQjszoSci litewski匂W PoIsce, W

SPOS6b naturalny pozwolilo na poznanie motyw6w jQj dziaねlno飴i, Problem6w

Litwin6w, a tak乞e kwestii antagonizmu poIsko-1itewskiego na SejnehszcryZhie”.

Powt6me opmlOWanie pracy juZ raz przeczytanQj i ocenion匂, jest zadaniem

trudnym. PQjawi雀jape si? POWt6rzenia zwl翠ane Sa Z utIZymaniem cz?SCl

dotychczasowych opinii. Recenzent pami?ta jednak, iz przyjく訴e spQjrzenie podczas

Pierwsz匂Iektury moze rzutowa6 na aktualny odbi6r rozprawy. Zasadnym zatem

vyd砧e si? Skoncen億OWanie na por6wnaniu tych kwestii w obu werEiach pracy, kt6re

SPOtkaly si? Z krytyczna ocena i wskazanie na ile ulegfy one poprawie.

Ju2 na pocz卸ku lektury zauwazalna jest rmiana小jetosti pracy, Pierwsza

Wer$a (z 2020) liczyla 400 stron, aktualna (z 2021) 460 stron. Sygnalizuje ona

WPrOWadzenie dodatkowego materiafu do narra匂i Autora. Za tym ida przeobrazenia

Zar6wno w ukladzie pracy, jak i j匂trefoi. Widoczna jest rest調kturyzaQja dysertapji,

m劉apa Chara比er naprawczy wobec postawionych w r∞enZji zastrzeZefi.

Uklad rozpravy j est przejrzysty. Formalna stn血(巾着a ZOStala wyszczeg6lniona w

SPisie tresti i prowadzonym toku narradi. Wymieniono w ni事WSteP, CZtery roZdzialy

tematyczne (w poprzedni匂werミji byfy trzy), Zakohczenie, streSZCZenie w jezyku
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angielskim, bibliografig, SPis tal)el i wykaz skr6t6w. Zar6wno wst観), jak i rozdzialy

m斬uwidoczniona wewn?tr2ma Strukture w postaci podrozdzia16w. We wstepie autor

vyr6加重ⅥProWadzenie, PrZedmiot’rany CZaSOWe, Stan badah, PrOblemy i hipoteay

badawcze, metOdy i techniki badafi oraz om6wienie struktury pracy.

Doktorant umiQjscawia analizowane procesy i zjawiska zar6uno w wymiarze

S如e血szcayzny, n却czni句zamieszkalego przez Litwin6w regionu, jak i calego

Pahstwa. Zyskt互emy w ten spos6b mozliwo露analiay sytua串dotyczacej w miar?

ZWartegO OSadnictwa, jak i znac2megO rOaprOSZenia. Piszapy zaklada, Ze analiza

dziahalno§ci miQjszoSci litewskiQj w PoIsce powima ukazac prawidlowosti jQj

rozwQju oraz vIdyw na pofozenie polityczne, OraZ StanOWi毎rognoz? dalszego

rozwQju sytuaqi i.

Jak juZ wspomialem Autor twiadomie i rzetelnie potraktowal skierowane do

nlegO uWagl reCenZenCkie. Przykladowo prezentQWana We WSt?Pie kwestia wyboru

tematu zostala rozszerzona w por6wnaniu z pierwsza wer斬pracy (S. 1 0). Zmiany

Widocme sa talcze w charakterystyce przedmiotu badah, Wi*szqj precy却w jego

PrZedstawieniu j ako dziahalno§ci/aktyⅧO§ci spolecmかpolityczm車Na j ako牝i

PrZekazu ayskafa charakterystyka stanu badah (W Starej we画PraCy S. 16-17, W nOWQj

S. 1 5- 1 8). Zwi?kszeniu ulegla liczba pytah badawczych (Z dziewi?Ciu do jedenastu)

POdobnie rzecz ma sie z hipotezami (z czterech do pi?Ciu)・ Na znaczeniu ryskaha takze

CZe§6 pracy dotyczapa metod i tec血ik badah. Ich szersze om6wienie pozwoli書o na

lepsze zrozumienie pod匂mowanych dzia塩badawczych.

Zrest調k加ryzowano strukt叩pracy, WProWadz轟c dodatkowy rozdzial

dotyczapy kontekstu pqj eciowego udywanego w rozprawie (rozdzia坤erwsay

”Kluczowe pQj?Cia, Zagadnienia teoretyczne oraz natwi*sze mni♀iszo§ci narodowe w

PoIsce’’)・ Sugerowalbym Autorowi modyfika擁tytufu tego rozdziafu, vydate si? Za

dfugi i nieco rozmazany w nazwie. Podkre§1i6 jednak nalezy亮e jest to rozdzia‡ wa血y

d宣a wymiaru teoretyczmego pracy, ZaWiera kwestie teminoIogicme, PrZedstawienie

r6血ych konc印車i poglad6w dotyczapych mni匂szoSci narodowych i polityki wobec

nich. Z uwagapdnotowa6 nalerty takze wi?ksza precyzi? Autora w analizie aparatu

Pq脂CIOWegO OraZ SZerSZe uWZgl?dnienie prac dedykowanych dla przestrzeni nauk o
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POlityce. Stworzony przez niego obraz literatury przedmiotu pozwala zapozna6 si? Z

POdstawowymi kierunkami badat dotyczapymi omawianQj tematyki. KoIQine

rozdzialy rozprawy odnoszq si? do podlo乞a historycznego rela串POIsko-1itewskich

(rozdzial drugi ,Polacy i Litwini - 1ys historyczno-POlityc2ny), uWarunkowah sytuaqii

Litwin6w w PoIsce (rozdzia=rzeci ”Wsp61czesne poIozenie mniQjszosti litewskiQj w

PoIsce”) oraz ich instytuQjonalnej fomy aktywnoSci (rozdzial czwarty ”OrganizaQje

mniejszofoi litewski匂W PoIsce). Uklad rozdzia16w zawier年japy cz?§6 teoretycz坤,

historycznもOg6ln扉szczeg61owo odnoszapa sie do przedmiotu badania (坤e

Doktorantowi mozliwo§6 przeprowadzenia logic2megO,雌uPehianego przez kolej ne

Partie pracy wywodu.

Wprowadzenie postulowanych rmian okazalo sie w moim przekon狐iu

korzystne dla toku narra直Analiza zyskala na dynamice przedstawianych zjawisk i

PrOCeS6w. W wieksaym stopniu podj?tO badanie aktywnofoi organizaqii mniejszoSci.

Przykねdowo uwidocmilo sie to m.in. we wprowadzenia materia16w

Charakteryz朋CyCh zmiany w finasowaniu stowaraysze鉦itewskich, W kt6rych

uwzgledniono szersay zakres czasowy.

Zauwazy6 naledy takze zmiany w j?ayku opracow狐iaつOdく率Cie od

PQjawi魂cego sie uprzednio厨otocznego” stylu narapii na rzecz bardziqi

PreCyZyJnegO i opartego na siatce pqieCIOW句ZWlaZan句Z naukami spctecznymi. Autor

PctOdyl wiekszy ckcent na intexpretaqje, a nie deskryp匂e w opisie. Usun辞defekty

techniczne一”liter6wki,’.

Modyfikaqii ulegl takze uklad bibliogra飾. Jawi si? jako bardziQj transparentny,

nie do kohca przekonuje mnie osobne potraktowanie kategorii ,Literatura przedmiotu”

i ”Opracowania”.

Warto podkre餌6 zmaczapq aktyuno§6 Autora w poszukiwaniu materia脆w

dotyczapych po鵬tego tematu badawczego. Bibliografia j est obszema, PrZedstawiono

j脅na 55 stronach dyserta直Zawiera akty prawne, dokumenty, vyWiady, vybrana

literatur? PrZedmiotu, StrOny intemetowe, materia抽Imowy l vyWiady. Doktorant

Skorzystal z materiafow i opracowah w j?Zyku poIskim i litewskim.
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Na uwage zashlgtbe przeprowadzenie vyiad6w i wykorzystanie materiafu

刷mowego. Niekt6re z badah Doktoranta m明ZmaCZenie autorskiQj dokumentaqii,

Wa血匂dla zachowania i utrwalenia infomaql O rmiejszoSci litewski車Praykladowo

POaySkany przez niego vywiad z Viktorasem Buvelskisem (Wiktorem Buwelskim),

liderem szczecinskich Litwin6w, byl ostatni脅ZarQj estrowanq vypowiedzia tego

dzialacza przed §miercia (zma血w mqju tego roku).

Podczas le曲調ry vrywiad6w prz印rowadzonych przez magistra AndrzQj a

Jurkuna zastanawialem sie nad zasadnofoia u卒ycia tylko jednQj, litewski句, fomry

Zapisu nazwisk・ Tak postapiono w stosunku do wsaystkich litewskich respondent6w -

ZOb. s・ 456-457. O ile zrozumiaねjest ta foma, tO nie do ko血ca przestrzegana w

innych partiach roaprawy - nP. W POdawanych wynikach vybor6w do samorz雀du

vystepl彊CZeStO POIskie fomy nazwisk i imion dzialaczy litewskich. Ponadto

Pami?taかえj?Zykoznawcy wskaz函na stosunkowo niewiel埠skal? OfiQi alnego

血ywania nazwisk w wer郎IitewskiQ主ZOb. Justyna B. Walkowiak, Jowita Niewulis-

Grablunas, Nあwis巌nieuZ多めwe mn砂SZOSci litewski匂W Poみsce - dzjeゐic加o

jezyゐwo-巌lturowe pograniczcJ pOkわ-1itewskiego"Acta Baltico- Slavica,,, 20 1 9 m

43’S. 68. Sam Autor takze potwierdza to na s・ 390. MoZe warto byloby zatem

dqpracowa6 zasady, na jakich dane nazwisko jest zapisywane w tek§cie w wer母il

litewskiej, nP. Wtedy, kiedy w takiQj fomie u乞ywa je sam zainteresowarry.

Czas na podsumowanie. Poszerzylbym w stosunku do pierwsz♀J reCenZ!l

katalog zalet roxprawy i wskazal zwlaszcza na te ujawni魂ce sl? W: Oryginalnym

POd華Ciu do problemu naukowego; Wykor2yStaniu ustale血teoretycznych dotyczacQj

PartyCyPaqii珊皿iQjszosti w dyciu publicznym i polityce e血iczn帝uwzgl?dnieniu

efekt6w mlgra(函w XX i XXI wieku i objecie badaniem obok terenu tradycyjnego

Zamieszkiwania ludnosti litewskiQj (S匂nehszczy2ny), Obszaru ca‡ego pahstwa;

POrZadkowaniu i dostarczeniu infomaqii o aktywnofoi organizaqii mni句szoSci

litewskiQj ; StWOrZeniu panoramy opISyWanyCh zj awisk i proces6w; vykorzystaniu

bogatQj i r6血orodn匂baay Zr6d書owQj (nie tylko klasyczn匂, ,Papierow車,, ale i na

imych noSnikach); ”vyWofaniu’’cz?§ci Zr6del - PrZ印rOWadzeniu wywiad6w z
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liderami mniejszo§ci, PrZedstawicielami administra垂i sfuzb dypIomatycznych;

Wykoraystaniu materia施w i opracowal w jeayku poIskim i litewskim.

Zagadnienia poruszane w rozprawie sa wa如e zar6ⅥmO Z Punktu widzenia wizii

StOWaraySZeh Litwin6w, jak i ich praktyki dzialania. Lektura pracy Doktoranta skねnia

do reflekiii nad zakresem podmiotowo§ci rmi匂szo飴i litewskiQj w PoIsce, Zwiaszcza

ZaS nad zdolno§cia do artykula串SWOich interes6w w fomie idei i program6w,

moZliwosti雀Organizowania sie w stowarayszenia i umiQj印nostia dzialaniaつna tyle

Skutecznego, aby wywiera6 poZadany dla niQj wplyw na przebieg proces6w spofeczmo-

POlitycznych. Takie巾ecie lokl加prac? PO§r6d opracowah z zakresu nauk o polityce i

admini straQj i.

W moim przekonaniu rozprawa mgr Andrzqja Ju血na spe血ia wymogl

StaWiane pracom doktorskim. Bardzo prosz? O dopuszczenie dyserta函do dalszych

etap6w przewodu doktorskiego.

Szczecin 1 5.08.202 1

申し-し山高/
Dr hal). Janusz Miec2kowski prof US
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