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doktorskiei mgr. Malwiny Kraiewskiei Moilernization,

Recenzja

migratiott of

integration- Contemponry Tibetian Buililhist festioe

in

, napisanei pod kierunkiern prof, dr hab. Tomasza Szlendaka

cetemonies

UMK, Toruri 2019, s.248.

w Inshtucie

sig

sklada, 2e mialem moZliwodi przeczytania ksiA2ki

Doktorantki pt.

Diamentmoej Drogi w Polsce (2016), nie bylo tedy dla mnie

Tak

zaskoczeniem,

jej przygoda z buddyzmem bgdzie miala ci4g dalsry

razem ju-:2 w

szercz;ym,

jest tedy zar6wno kontynuacj4 jej

Rozprawa
zamleresowan,

Diamentowej

i

i

dysertacia wraca

spos6b, mi
wygnaniu" w

w

tym

emigracj4.

dotychczasowych

znamionuje zmiang optyki podejScia

do

Buddyzmu

i Linii Karma Kagyu. O ile w pierwszej monografii tematem
stala sig pamiec komunikatywna

przewodnim
pocz4tkach

choi tak2e wiazacym sig

-

rozwoju tej wsp6lnoty

w

Polsce,

i kulturowa o

o t)rle recenzowana

,do ir6deY' buddyzmu tybetariskiego, ale w do6i

szczegolny

Wpruez wieloaspektow4 analizg tradycji Kagyu
krajach tzw. ,6oszcz4qch"

,,na

- w Indiach i Nepalu. Autorka

wzigta pod lupg

ceremonie praktykowane na uchodlctwie, widziane z

perspektywy

Iider6w oraz ich zwolennikdw

wyznawc6w.
fenomenol

i

praktykujEcych

to je{.rrie niejako wierzchnia warstwa
opis pewnego z5rwego stanu kultury by

""ry(

problemu,

frazy Maksa

Krajewska, uczestrricz4c w wybranych zdarzerriach (takze jako

Webera.

), odwofuje sig do zasady ,,metodologiczrrego

praktykuj4ca

(postuIowanej z kolei ptzez Marca Aug6): zanurza

w

zeza"

lokalne czasowo i

tkwi w nich glgboko, uwa2nie rejestruj4c przy t5m' w jaki

geograficznie

spos6b daj4ce

zartwa|-y( kulturowe, ekonomiczne

kt6re nie

Srodowiska buddyjskiego

widzenia tych,
metonimicznie

,,waz{ na konstrukcji rytualnej i

co nadal intencjonalrrie uwaiane jest za tradycjg

oprawie tego
Kagyu, zar6wno

i technologiczne zmiany,

w

sensie rytualno-religijryrm, iak

i

Swieckim, a wigc z punktu

na te uroczysto fi prrybywaia z t6imydr stron Swiata, by
legat do warto6ci w takich imprezach realizowanych'

rczdzi*y, podzielone (jak wszystkie pozostale)

Dwa

na

podrozdzial6w szczeg<*owyd:., zajmujq sig kwestiami

kilkanaScie

i i teoretyczno-metodologicznymi' I tak, w partii zatytulowanej
(s.1C62), rozwa2ania nad pojqciowymi zakresami

,,Concepts and

religii, rytuafu,

F""i*y

spolecznej

tradycji z zakreq[r antropologii

i

i

monastycyznm kieruj4 srg wyborem tych

socjologii, kt6re doktorantka uwa2a za najlepiej

oddaj4ce wybrafra przez ni4 perspektywq konstruktywizmu s@ecznego, stEd
opowiedzenie sif za teori4 jamesa Beckforda (konstrukry'wizm przez male ,,k" w

jako fenomenu spolecznego)

POJmowaruu

Collinsa, kt6ra

i

rytualn4 teori4 Randalla

kolei pozwala,l.ozkwitai" r6in]'rn interpretacjom praktyk
mnich6w tybetanskich na udrodZctwie, tym przede

wszystkim,

w

tctOrych brala

udzial sama Badaczka. Rozwa2ania cechuj4 sig

i

2e

co

filozoficzne

i

z

zaloienia oddalone zostajq wszelkie typowo

koncepcje sacmm i tajemnicy religii.

r6wnie obszerny jak pierwszy, nazywa sig po prostu

Rozdzial

,,Methodology''(

53-105),

i jest

sprawozdaniem

szczegdlowym, 2eby nie rzec

-

detalicznym

, wJrmienia metody i techniki

kierowaly
sprawozdanie z
polega preferow

ptzez ri4 perspektywa konstmktywizmu spolecznego

tej

technikach

bad,awcze, zdaje

do wtasnych badan, a nastgpnie uzasadnia, na czym

i rola

teoretyczno-metodologicznej. Spora czgSd tych uwag

temu, co pisze Krzysztof Konecki w swoich pracach o

odpowiada

jakoSciowydr,

zagranicznydl

ale mamy takZe odwolani a do

bardzo frapujecych

spetryfikowane

i

poryg1

odSwie2aj4cych najbardziej

znane iako procedura teorii ugmntowanej. Co jednak

najwa2niejsze,

bardzo udatr,ie ,,wpizuje" sig w badany konteks! z peht4

cg

Swiadomo$ci4

mo2liwoSci

i ograniczerl buduje -

(w jednym tylko wszakie z mo2liwych wariant6w)

tak2e

- toisamo6i

i. I co r6wnie wa2ne: pocz5mione w tym rozdziale

zaangaz owane]

ustalenia

sensie, 2e

po kolei, jak dochodzila do przes4dzerl kt6re ostatecznie ni4

autorka opo

w

-

cznym z obranei drogi badawczej. Znajdziemy

w nim wszystkie typowe ,,zaklgod' sociologii najnowszej, w tym oto

badaczki

i

i, dalekiej od jakichkolwiek ujgc substancjalnych religii

PersPektywy

rytuafu,

jasno wytyczon4 drog4, uzasadniajqc4 wyb6r wlasnej

w

dalszych czg6ciach rczptavry, a nie s4 jedynie popisem

ozdobnikiem- To dobra, niekiedy wzorcowa robota

erudycii czy tez

zbudowana na doglgbnej znajomofci reali6w, w kt6re, w

analityczno-

zalmierzala zanurzy( sig doktoranta" a kt6re moina uj4i

wybranej
haslo ,,buddyzrn

nowoczesnodd" , a cz:ym z kolei traktuj4 dalsze partie rozraia2ari.

i to zarys historyczrrego

Rozdziai

o

fachowej

w

kontekstu

i

quantum niezbgdnej,

buddyzmie tybetanskim (s. 10C151). Jako niespecjalista

czytalem te

z

satysfakcjg

ia tej zlo2onej problematyki, zaznajamiania sig z wazrymi

zainteresowaniem antropologa

postaciami, w

wierzeniowo-ceremonialnlzmi

i

i

mialem niew4tpliw4

gt6wnymi szkolami.

jest niew4tpliwa, ale zwraca uwagq tak2e umiejgtno6i

Erudycja
porz4dkowania
na drobniejszg

poprzez

- W taz kolejny - rozczlonkowanie

zagadniei

tyczne fragmenty poddane przedmiotowej rekonstrukcji.

Rozdzial

introduction to
opisuj4cych

jny nosi tytul

,,Tibetan Festivals and ceremonies

field" (s. 151-178) i sklada niejako z pigciu epizod6w
onie,

w kt6rych Autorka brala udzial. ]u2 w

pojawia sig w

tr,rm momencie

konfrontacja historycznego zaplecza

zrlaczenTa ,,

i

wydarzeri w zderzeniu z dniem dzisiefszr,rm

na obczyznie i

-

ch coraz dalej idacym przemianom

tylko

scenograficzno-technologicznym,

-

spolecznego

- ceremonii

jak sig w koricu

ale

glgbokiemu

w sam)zrn ich rdzeniu.

Musimy
old and nety'';

dotrzed a2 do rozdzialrt pi4tego
s.

214J,

rozdzi*t

(,,The clash of

aW zobaczyc owo ,,zderzenie" w perspektywie og6lnej

i

i samej autorki. Trochg szkoda, ite rczdzial

fenomeno

we wcze.6niejszych partiach tylko czgSciowo zostai4

lest taki kr6tki, 2e

zrealizowane.

nazwijmy to

-

kt6re przez

odwolai

sig

buddyzmem),
najbardziej
JeSo aPonamr/

tutai na mydli banalne dzisiaj stwierdzenia dotycz4ce

ii globalnego kapitalizmu konsumpryjnego w
czas

opier*y

s1e

tfm

obszaradr,

osmotycanym przenikaniom' Gdyby

do Webera (ale nie do jego badan nad

tradycyjnSrm

iet moglibydmy nr6w , 2e ta pafiia rozwat2ah to raport
stanu

kultur/',

i,

-

z

jak

uchwyconego in statu nascendi, z wsrystkimi

tgsknot4 za ,dawnym", konfrontacjq wiedzy i

ignorancji,

kanonu a innowacja (karaokel), ,,starym{' i,,mtodymi"

itd. Dla laika w

doktryn i mySli buddyjskiej intryguiEce iest Pytanie, na

ile analizowane

onie, nominalrrie nadal realizuj4ce sensy Pradawnei w\edzy '

staj4 sig z

,,eventami" z owym podstawowym znaczenitt,2e wpisu;E w

dr atrakcji wabiqcych tych wszystkich, kt6rzy ,,konsumujq

mape

wta2eria"

przez Doktorantkg Procesy globalnej migracji zdaj4 sig

doskonale

owo ,,wywo2eni e trady$i" , kt6re zawsze jest wyborem

pewnego ich

Dylematy,

buddyjskiej

ioweeo wariarrtu,
przeniknigte nostalgiczn4 pamigci4 jak byto dawnej w
co bylo

w niej niedopuszczalne, a co dzisiaj staje sig nowo

i

wytworzon4

jako 2ywo przypominaj4 tgsknota ,,za wsi4 prawdziw4"

,,tradycyjn4

chtopsk4'', jak4 przejawialo migdzywojenne pokolenie

polskich

i ebrograf6w. Skoro jednak opowiadamy sig za kt6r4kolwiek z

do rzeczywistofci spolecznej, tym samym

wersji podej3cia

proces6w, podmiotowe warianty uczestnictwa w

musimy zakladai

budowanych wsp6lnot, kt6re nieustannie sig zmieniaj4'

caloSciach

polega przejdcie od rytuafu do ceremoniafu, i

Na tym swoj4

zjawiskiem

mamy do c4mienia (tak iak Ponowoczesne

i

wla6nie). Zachgcalbyn Doktorantkg

dzisiaj

byi

ritu

do

moZe z tym

de passage s4

ponownego

i

przemySlenia

jej pracy (,,Fragile future") poPrzez ich rozbudowanie

wskazanie na

naturg wspd*czesnego Swiata, kt6ra zdaje sig nie omijac

nikogo i niczego.

Malwiny Krajewskiei przeczytalem

Pracq P

z

zadowoleniem jako

w

i autorskie, zbudowane na zasadzienetelnego i oryginalnego

,,przygotowania

teoretyczno-metodologicanego erudyryjne w

opracowarue

wiedzy antropologiczno-socjologicznej

sferze znai

niezwykle osobiste w

Te ostatrrie wskazuj4 po raz kolejny, co mial na mydli

partiach

ksiqzkg Znangaimtanie i neutralnoit, jak trudno jest pogodzit

Norbert Elias
obie te etyczrre

i

i

kolejny
uczesbricy

postawy. Chwala autorce zato,2epr6bowala i po raz
nam dylematy, w jakie wiklamy sig jako zatazern badacze
spolecznego.

w4tpliwo6ci,
Krajewskiej
opracowaniem
kompetentnym,

i

ie

rozprawa doktorska mgr. Malwiny

wszelkie wymos stawiane dysertacjom socjologiczr5rm, jest

pehri oryginalnym, wieloaspektowym

zaangaiowanym,

tak2e wskazuj4rym wielce obiecuj4ce drogi dla przysztych

badaf z zakresu

ludzi

i

rozumianych zjawisk zwiq.zanych z procesami migracji

Wnioskujq tedy

wartoSci

dalszych etap6w

o dopuszczerie jej Autorki do

odu doktorskiego.

N )-n"'-t.1--

Prof. dr hab.
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