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Na pocz4tku chcialem podkre5lii , 2e mamydo czynienia z wyjqtkowym doktoratem, w

kt6rynn autorka kontynuuje tradycje polskich badari terenowych w miejscach odleglych i

egzotycznych. Badania mialy duzy stopief trudnoSci zar6wno organizacyjnych a tak2e

zwiqzanych z du2yrn wysilkiem intelektualnym i frzycznym zwi4zanym z ich dlugotrwal4

realizacjq w miejscach odleglych kulturowo od tych, w kt6rych wychowala sig doktorantka.

Autorka w swej pracy zainteresowana jest jak nauczanie buddyjskie radzi sobie w spotkaniu z

epok4 wsp6lczesn4, zasadami spoleczefstwa modemistycznego (zob. s.9). Szczeg6lnie

dotyczy to analizy tego zjawiska w kontek3cie emigracji Tybetariczyk6w i mnich6w

tybetanskich do innych kraj6w oraz w kontekscie organizacji zycia religijnego na obczyfinie.

Rozdzial pierwszy dotyczy rozwa:Zah i przedstawienia podstaw dalszej analizy ,,danych"

empirycznych. Autorka podejmuje analizg takich pojgi jak rytualy, zmiana spoleczna czy

monastycyzm. Przedstawia koncepcje socjologii religii oraz teorig rytual6w interakcyjnych

Randala Collinsa. Przedstawia podejdcia konstruktywistyczne oraz to jak Buddyzm jest

postuzegany i analizowany przez socjologig religii. PodejScie konshuktywistyczne

przeciwstawia sig esencjalistycznej definicji religii i generalnie szuka znaczeh jej

kontekstualnie przypisywanych. Autorka dyskutuje problem sekularyzacji wsp6lczesnych

spoleczeristw przedstawiai4c koncepcje r62nych autor6w. Sama konkluduje, ze mamy do

czynienia z religijnym pluralizmem i 2e instytucjonalna religiaje st zastgpowana przez

,,ind1"widualn4 duchowoS6". Autorka pod4Za tropem Beckforda i jego koncepcj4

,,wytva2onego spolecznego konstnrkcjonizmu" (Modest social constructionism). Religiajest



pojgciem ci4gle negocjowanym i konstruowanym. Podlega ona ci4glej rekonstrukcji i

transformacj i.

Autorka w rozdziale przedstawia wiele w4tk6w zwi4zanych z badaniem nad buddyzmem a

takze inspiracji ptryn4cych z buddyzmu dla nauk spotrecznych. Opisuje np. buddyj sk4

socjologig, kt6ra czerpie z nauk buddyjskich, zaangu2owania spoiecznego a takZe technik

pracy nad umyslem. Innym w4tkiem jest kwestia klasztor6w i zycia klasaomego widziana z

socjologicznego punktu widzenia (1.4.).

Autorka opisuje takZe kwestie migracji i religii, co jest istotne w sltuacji opisu migracji

mnich6w buddyjskich z Tybetu do Indii i innych kraj6w. Migracje tworz4 religijne i

narodowe diaspory.

Rozdzial drugi przedstawia metodologig badaf i analiz. Autorka twierdzi, 2e zastosowala

,,metody mieszane" (mixed methods; czy rzeczywiicie tak bylo?). U2yla nastgpuj4cych

metod badawczych: obserwacji uczestnicz4cej, wywiad6w czgdciowo standaryzowanych,

autoetnografii i netnografii. Obserwowala 9 ceremonii religijnych. Przedstawia r6wnie2

autorefleksyjn4 narracjg w spos6b krTtyczny odno6nie roli maskotki terenie badawczym.

Podczas badari terenowych wykonywala notatki oraz nagrp,vala frlmy atak2e fotografowala

uczestnik6w. W pracy znajduje sig takZe wiele zdjgi ceremonii i r1'tual6w buddyjskich.

Projekt badawczy autorki byl wieloletni, trwal cztery lata (2014-18) i obejmowal eksploracje

4 festiwali buddyjskich w hadycji Karma Kagyu. U21to nastgpuj4cych technik badawczych:

obserwacji, w1.r,viad6w swobodnych czgSciowo ustrukturalizowanych (32 wywiady),

autoetnografii i netnografii. Wszystko to wskazuje na zastosowanie etnografii socjologicznej

gdzie u2ywa sig wielu technik badawczych dla eksploracji wyraLnie wyodrgbnionego terenu

obserwacji. Chod naleZy podkeSlii, ze autorka stosuje gl6wnie interpretacje kulturologiczne i
antropologiczne, w mniej szym stopniu socjologiczne.

Autorka pr6buje poprzez obserwacjg ceremonii (festive ceremonies) zobaczy6 jak

wsp6lczesnoSi wnika r6wnie2 do religijnych ceremonii. Obserwacji poddana byla obudowa

ceremonialna tradycji Karma Kagyu tybetafskiego buddyzmu. Doktorantka byla

zainteresowana jak praktykujqcy konstruuj4 znaczenia rytual6w i ceremonii i jak je rozumiejq

i postrzegaj4.

Autorka podkredla, Ze bezpoSrednie doSwiadczenie obrzgdowych ceremonii pozwalalo jej

stawiai dalsze pylaniabadawcze. Dzigki tym dodwiadczeniom zac zgtabadai instytucje

klasztor6w. Byla niejako czgiciowo-regularnq praktykujqc4 (semi-regular practitioner), Dalej



autorkabadala zmiany w 2yciu klasztomym nastqpuj4ce pod wplywem warunk6w

zewngtrznych. Interesowaly ja r62nice pomigdzy laikatem a mnichami w poshzeganiu

aktualnych praktyk.

Autorka byla (est) niezwykle dwiadomq badaczk4 terenowq. Jej przygotowania do badan

byly skrupulatne i diugotrwale. Doktorantka brala od uwagq nastqpuj4ce aspekty swej

toZsamoSci badaczki wiedzg (kurs w Hiszpanii o historii Tybetu i Indii; kurs w Indiach o

Abidharmie), ubi6r i miejsce pobytu. W terenie badawczym odbywala sig negocjacjajej

toZsamoSci i relacji wladzy. Autorka twierdzl, 2e byla w Irakcie badari traktowana jako

maskotka. Traktowanie jej jako maskotki sprawialo badaczce przyjemno56 ponadto

zmniej szalo dystans do uczestnik6w badania onz budowalo zaufanie.

Autorka dwiadomie zaplanowala i zreallzowala techniczne przygotowania do badan. Jej akces

do terenu badari stawal sig stopniowo latwiejszy, mimo istniej4cych bari er (zwi4zanych z

kwesti4 etniczn4 i kwesti4 plci). Badani nazwali badaczkg Lombu, czyli,,wysoka", co

stanowilo pewien znak rozpoznawalno5ci kiedy poruszala sig po terenie badawczym i bylo

takZe czg6ci4 toZsamoSci,,maskotki".

Autorka opisuj4c analizg danych jakodciowych przyjmuje ontologi czne zalohenie wywodz4ce

sig z Buddyzmu, a mianiowicie ,,wsp6ldeterminuj4cego sig wylaniania" (dependent arising),

kt6re kieruje jej epistemologi4 i nastgpnie postgpowaniem metodologicznym. Istot4 analizy s4

pytanie problemowe zwi7zane konstruowaniem znaczeh rfiial6w i ceremonii oraz jak

monastycyzm na wygnaniu jest konstruowany i rozumiany? Do analizy uZylo wielu rodzaj6w

danych: notatki z terenu, nagrania z wywiad6w, nagrania wyklad6w publicznych i rytuai6w,

nagrania wideo z ceremonii, fotografie i analiza danych z intemetu. Zrllnicowanie

uzyskanych rodzaj6w,,danych" jest rzeczywiScie imponuj4ce.

W rozdziale trzecim autorka przedstawia historig buddyzmu, jego pocz4tki, zasady i historig

buddyzmu tybetariskiego a szczeg6lnie jego wprowadzenie do Tybetu jako oficjalnie

obowi4zuj4cej religii. Interesuj4 autorkg pocz4tki monastycyzmu i buddyjska definicja

monastycyzmu. Przedstawione s? takZe cztery najwaZniejsze szkoly tybetafskiego buddyzmu.

W rozdziale czwartym autorka przedstawia tybetanskie festiwale religijne i cercmonie: Kagtu

Monlam Chenmo (a path of aspiration), Zosar (Festiwal Noworoczny), Rabne (konsekacja

klasaoru), ceremonia pogrzebowa, ceremonie upamigtniania. Ceremonia pogrzebowa byla



transmitowana online, co ma jakoby dwiadczyd o przystosowaniu sig tradycji do

nowoczesno5ci i tal<ze o tym, 2e przystosowanie ma charakter transnarodowy (172)'

Ariorka puy ku2dym ry'tuale przedstawia zdjgcia oltwzy i uczestnik6w, w tym siebie,

przygotowari do rytual6w. Jednak fotografie nie s4 analizowane, nie znamy ich kontekstu

wltwarzania, struktury przedstawianych tresci , co maj4 przekazywa6 i dla kogo/jakich cel6w

byly/s4 konstruowane? Nie znamy interpretacj ibadacza dotycz4cych wieiu przedstawianych

tre5ci. Wydaje sig, 2e fotografie, aczkolwiek niezwykle barwne i interesuj4ce, s4 tylko czyst4

ilustracj4 dla bardzo og6lnego opisu q4ualu/r1'tual6w, abyf moze materialem dowodowym.

Tego jednak nie dowiemy sig z pracy.

W rozdziale pi4tym autorka jest zainteresowana jak nowoczesna technologia staje sig

drodowiskiem dla tradycyjnej religii? Autorka za Filiciakiem (i inn. 2010) pisze,2e

technologia zmienia sposoby my5lenia, odczuwania i dzialania w spoleczeristwie (s. 179;

wplecione s4 tutaj i w innych miejscach powolania na Filiciaka, kt6re mog4 sugerowai, i2jest

on badaczem buddyzmu tybetafskiego). Autorka opisuje generacje mnich6w od tych, kt6rzy

przybyli z Tybetu do tych najmlodszych, kt6re wychowaly sig w erze elektronicznej

informacji i nie pamigtaj4 analogowej epoki. Autorka opiera sig tutaj na wywiadach z

mnichami/ lamami. Starsi pamigtaj4 nauki bezpodrednio odnosz4ce sig do tradycji z Tybetu i

wielkich mistrz6w, linii Karma-Kagyu. Autorka opisuje za rozm6wcami naukg pzr.r, i innej

systematycznej praktyki i dyscypliny. Autorka opisuje odbudowg monastycyzmu

tybetariskiego na emigracji. Przyjgcie schronienia przez Karmapg 17-tego w roku 1996 pod

drzewem Bodhi bylo przelomem, jeSli chodzi o nauczanie tradycyjnej praktyki.

Autorka pokazuje takze swoje aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do ry.tual6w, kiedy

pomagala niekt6rym mnichom w ich pracy. W tej czgSci opisy etnograficzne sqbardziej

szczeg6lowe i poglgbione (opis Spiew6w i ich wplywu na praktykuj4cych jest niezwykle

perswazyj ny) .

Interesuj4cym i opisanym zjawiskiem pod tytulem ,,kontrowersje" jest problem

nastgpstwa,/inkamacji Gyalwy Karmapy kiedy pojawilo siq dw6ch nominat6w. Mielifmy

wtedy do czynienia z rozlamem wewn4trz tej samej linii Karma Kag1u.

R6Znice generacyjne, kt6re autorka opisuje s4 wg niej zwlq4ane migdzy innymi z nowymi

technologiami i mediami. Swiat zewngtrzny staje sig atrakcyjny iw zwi4zk:u ztym pojawia;q

sig rezygnacje z 2ycra zakonnego. Ale s4 takZe korzy5ci z uZycia nowych technologii i
latwoici ptzemieszczania sig, moZna latwiej propagowai nauki Buddy. MoZna uczestniczyi

w pujas bEd4c w innym kraju dzigki transmisjom na zywo on line. Au/'orka zauwu|yLa



intenspvne uzywanie komunikacji elektronicznej wdr6d mnich6w, szczeg6lnie mlodych.

Autorka pisze, 2e mnisi mogli ustanawia6 swoje to2samoSci on line. W jakich celach byly one

konstruowane wg samych autor6w tych konstrukcji? Nie ma material6w empirycznych na ten

Iemat oraz u'nlizy ich motyw6w. Autorka pisze, 2e nowe media sqw sprzecznoSci z

tradycyjn4 kultur4 monastyczne. Pewnie takjest, ale co o tym mySl4 sami uczestnicy badania,

ci kt6rzy r|ywajq tych nowoczesnych medi6w sami? Jak odczuwaj4t4 sprzeczno6d? A moZe

nie jest juZ ona przez nich odczuwana? Czy byly py'tania na ten temat w wywiadach do

samych mlodych uczestnik6w badania?

Autorka pisze, ze nowe media powoduj4 wyst4pienie nastgpujqcych zmian: ,,It influenced the

monastic society and began to shift their way ofthinking from altruistic attitudes and

willingness to work for the benefit of others into more egotistic, individual and self-fulfilment

thought." Jest to mocna teza, ale najakich dowodach empirycznych sig opiera? Czy tylko na

opiniach starszych lam6w? Czy teL na wylviadach z mlodymi uczestnikami badania? Mam

tutaj pytania metodologiczne. Czy dowodzenie odnoSnie jednej grupy mo2e opierai sig na

opiniach innej grupy o tej poprzedniej? JeSli tak, to w jakich kontekstach jest to moZliwe? Jak

tutaj konstrukty wiedzy pierwszego stopnia s4 przetwarzane na konstrukty drugiego stopnia

(naukowe)?

Autorka przedstawia swoje opisy/konkluzje zbadan. W aZn4 zmian4 zauwaZaln4 jest

uczestnictwo mlodych adept6w klasztor6w w laickiej edukacji. (Czasami klasztory mog4 byd

traktowane jako intematy przez rodzic6w wysylaj4cych dzieci do szk6l.) Inn4 znaczqc4

zmian4jest stosowanie Srodk6w dyscyplinuj4cych wobec mlodych adept6w buddyzmu w

klasztorach. Obecnie drodki dyscJplinuj4ce nie s4 tak surowe jak w czasach bezpoSrednio po

przybyciu mnich6w z Tybetu do Indii. Zmiany dotycz4 takle obecnej infrastruktury w

budyntach i zwi4zanych z tym wyg6d, kt6rych w dawnych klasztorach nie bylo. Przestaje sig

doceniad stan posiadania klasztoru, wolnoii i postrzegany jest mniejszy szacunek dla

nauczycieli. Zmtenia siE tal<ze pozycja mniszek, kt6re s4 bardziej doceniane, ze wzglgdu na

swoj4 dzialalnoSl i zaangaLowanie w praktykg, czgsto wigksze niZ mnich6w.

Silny jest teZ wplyw wsp6lczesnej, populamej kultury hinduskiej na mlodych mnich6w, s4

oni zafascynowani filmami z Bollywood a takze takimi sportami jak krykiet i futbol.

z drugiej strony obserwowane jest zainteresowanie buddyzmem tybetariskim na uczelniach i
generalnie w Swiecie laickim. Ciekawym zjawiskiem jest tak2e ocena, przez niekt6rych

nauczycieli, wigkszego zaangei.o\\,ania w praktykg buddyst6w tybetafskich na emigrucji niZ

w samym Tybecie. W ocenie autorki wiedza o doktrynie buddyjskiej wSr6d wsp6lczesnego,



mlodego pokolenia potomk6w emigrant6w z Tybetu jest niska. Oceng t4 formuluje na

podstawie swych rozm6w i obserwacji w terenie a takZe podpieraj4 referencjami do

literatury. Zmniejsza sig takZe nab6r nowych adept6w do klasztor6w. Bgd4c czgsto pod

wplywem zewngtrznego 6wiata, mlodzi Tybetariczycy re zygnr44 naweL ze 3lub6w (oddaj4

Sluby) iwracajq do laickiego Zycia.

Na koniec swojej pracy autorka pokazuje istnienie pewnych granic (linii granicznych

pomigdzy: lokalnymi uczestnikami ceremonii a zagranicznymi uczestnikami, tradycj4 a

nowoczesnodciq./wsp6lczesno5ci4, wy6wigconl.rni a praktykuj4cymi Swieckimi.

Autorka konkluduje swoje rozwa2ania, i2 przyszloS1 klasztomej tradycji jest niepewna,

poniewaZ zewngtrzne bodZce sklaniajq do indywidualizmu i samorealizacji co jest sprzeczne

z tradycjq buddyjsk4. Starsi lamowie, wg autorki, nie postrzegajq niebezpieczeristw

nowoczesnych medi6w i generalnie spoleczefstwa konsumpcyjnego. Wsp6lczesne

technologie i cale techniczno-spoleczne otoczenie wltwarza nowe typy osobowoSci, twierdzi

autorka (nasuwa sig pytanie jakie s4 to typy osobowo5ci?)

W pracy znajduje sig bibliografia, spis ilustracji oraz slowniczek pojE6, transkrypcja

wlrviadu, raz lista ekspert6w z kt6rymi rozmawialabadaczka.

Uwagi analityczno-krytyczne

Na stronie 9 autorka twierdzi,2e Lr?ywa tzw. ,,mixed methods". Nie wiem czy rzeczywilcie

miaia na mydli ,,Metody mieszane", kI6re maj4 jl2 tradycjg badawczq i wiqz4 sig z u2yciem

tak2e metod iloSciowych, a takich autorka nie u2ywala w swym badaniu.

Studiuj4c buddyzm i zalo2enia fiozofii buddyjskiej, mo2na byloby odnieSi sig do potencjalu

kontemplatyrvnego tam zawartego. OczywiScie nie jest to zarzut, alebrak tego typu odniesieri

i zastosowaf we wlasnym badaniu, szczegolnie odnoSnie autoetnografii narzuca sig silnie

recenzentowi. Autorka zeszt4 odcina sig od esencjonalistycznego definiowania religii i
interesuj 4 j 4 zewngtrzne warunki jej funkcjonowania i zmian w rytualach i formach p rzekazu.

Analiza ma j edn opLaszczyznowy charakter, jest to analiza kulturolo giczna, zewngtrzna w

stosunku do doSwiadczanej przez uczestnik6w badania (w tym autorki) rzeczywistoSci,

zewngtrzna w stosunku do terenu badania. OczywiScie jest to jak najbardziej

uprawomocnione w tradycji metodologicznej socjologii i antropologii.



Autorka pisz4c o transmisji wiedzy duchowej, religijnej i frlozofrcznej m6wi o jej

podstawach: wsp6lczuciu i miluj4cej dobroci. Wiedza ta zawarta jest zar6wno w religijnych

tekstach jak i w przekazie slownym lam6w. Jednak transmisja odbywa sig Iak:Ze poprzez

wsp61n4 medytacjg, poklony, i cielesne praktyki rytualne. Ciekawe byloby zobaczyC, jak cialo

jest uwiklane w transmisjg wiedzy (zob, Liberman 2004 ksiqzka o transmisji wiedzy

filozoficznej, zastosowane tam byly metody al:ralizy wiztnlnel, kt6re mo2na wykorzystai w

badaniach typu etnografi cznego).

Autorka uZywala autoetnografii. Autoetnograficzne opisy przyczynialy sig do og6inego opisu

spolecznodci uczestnicz4cych w ceremoniach. Brak jest tutaj pokazania przejScia od bardzo

indywidualnego postrzegania rzeczywistodci (z punktu widzenia pierwszej osoby) do opis6w

z punktu widzenia trzeciej osoby. Osobiste WzeZycia s4 n?;1"wane na udawadnianie

perspekty'wy trzecioosobowej, perspektywy bad acza zewn1trznego.

Autorka nazywaj4c badanych uZywa czQsto etykiety ,,respondents" (,,respondent" to ten co

reaguje, termin wzigty z psychologii behawioralnej) co oznacza ewidentnie, Le przyjmuje

perspektlrvg trzeciej osoby a badania oscyluj4 wok6l zaloieh neo-pozltywistyczny ch (zob. -
,,Remaining respondents were distanced, shy or even little nervous", s. 73). Nie uzywa pojg6

uczestnik badania, czy teZ wsp5lpracownik w badaniu, co w badaniach

konstruktywistycznych jest czgsto stosowane, gdy tzw. badani sq rzeczywistgni uczestnikami

i wsp6lpracownikami badacza, bowiem to oni wsp6l-konstruuj4 materialy badawcze. To co

tworz4 to nie s4 dane, ale wsp6lnie w)'twarzane rap orty z rczmow (raczej s4 to co-data), a

techniki pozwalaj4ce je uzyskai badacze pozytywistycznie zorientowani nazpvaj4

wywiadami. chociaz Pani Malwina Krajewska sama si ebie nazywa ,,participant-colleague "

researcher, to ta tozsamosd jest jednak traktowana instrumentalnie by uzyskiwa6 bardziej

warloSciowe materialy empiryczne, kt6re w tym momencie staj4 sig dla niej ,,danymi,,.

Bardzo istotne s4 tutaj nierozpoznane i nie zaiwiadczone w przedstawianym raporcie kwestie

etyczne (poza ukrlrvaniem imion). Wiemy, ze byly uzyskiwane zgody na prowadzenie

obserwacji ceremonii. Ale czy byly uzyskiwane zgody na :u2ycie danych z obserwacji? czy
byly uzyskane zgody na :uzycie tych danych w publikacjach? podobnie z danymi

pochodz4cymi z wywiad6w, czy tez ,,fiiefofi\alnych wyrdad6 w" a takze dotyczy to kwestii

udostgpniania publicznego wizerunk6w z fotografi i.



Autorka twierdzi, 2e otrzymyrvala istotne dane, gdy rozmowy byly nieformalne i respondenci

nie postrzegali jej jako badaczki. Jak zatem zostal uzyskany ,,informed consent" w takich

poszczeg6lnych sluacjach?

Jakrozwi4zano problem hierarchii i wladzy w badaniach; chodzi o relacjg badacza do

uczestnik6w bad ania. Czy autorka rzecz)'wi3cie starala sig by| w relacji pedagoga do swych

badanych i faktowa6 ich jako uczni6w na co wskazuje j ej cylat z ptacy P. Bourdieau: ,,That

was a direct field experience which strongly corresponds to the words of Pierre Bourdieu who

noted that "the relationship between informant and anthropologist is somewhat analogous to a

pedagogical relationship, in which the master must bring to the state ofexplicitness, for the

purposes of transmission, the unconscious schemes ofhis practice" (s. 75). Czy

konsekwentnie zastosowana perspektlwa konstruktywistyczna nie wymaga refl eksji nad

pr zy j gt4 r ol4,,p edago ga" ?

Z inspiracji buddyjskiej rozwingla sig takze pewna specyficzna teoria spoleczna i spos6b

analizy zjawisk wsp6lczesnych, np. nalizy monetaryzmu, konsumpcjonizmu,

indywidualizmu i innych problem6w wsp6lczesnych spoleczeristw, wg np. Davida Loy'a.

Tymi problemami przeci.e2 zajmowala sig autorka zar6wno w czg5ci teoretycznej pracy jak i
w czgSci empirycznej. Brak jest w pracy pozycji Davida Loy'a odnoSnie buddyjskiej teorii

spolecznej a takZe buddyzmu zaangazowanego:

Loy, David R. (2003). A Great Awakanings. A Buddists Social Theory. Sommerville:

Wisdom Publication.

Loy, David R. (2008). Money, Sex, War, Karma. Notes for a Buddhist Revolution.

Somervile: Wisdom Publication Inc .

Loy, David R. (no data). Buddhism and Money: The Repression of Emptiness Today,

http :i/lwvrv.zen-occidental. net/articles 1 /lov4.html

Brak takZe jednak bardzo wa2nej pozycji dotycz4cej praktyk zwtqzanych z transmisj4 wiedzy

w kontekdcie buddyzmu tybetanskiego; jest to pozycja socjologiczna i jednoczeSnie oparta na

obserwacji bezpoSredniej i analizach wizualnych, kt6re przecieZ autorka stosuje:

Liberman, Kenneth (2004) Dialectical Practice In Tibetan Philosophical Culture. An

Ethnomethodological Inquiry Into Formal Reasoning. Lanham, Boulder, New York, Toronto,

Plymouth, UK: Rowman & Littlelfield Publishers.



Je2eli piszemy o funkcjonowaniu klasztor6w i ich przystosowaniu sig do wsp6lczesnoSci to

w4tek instytucji jako organizacji bylby tutaj interesuj4cy. Jak te orgaaizacje s4 wsp6lczeSnie

zarz4dzaneT Czy istnieje izomorfizm instl'tucjonalny i klasztory upodabniaj4 sig w

zarz4dzanit do innych wsp6lczesnych organizacji? Badanie klasztoru jako instl'tucji

ekonomicznej bylby tutaj bardzo wskazane, by zobaczyl jak klasztory przystosowuj4 sig do

wsp6lczesnych zasad rynku i kapitalistycznego marketingu. Czy ekonomia buddyjska (pahz

Pryor 1990, 1991; Konecki 2017) nadal ma zastosowanie w ich funkcjonowaniu? Czy teZ

modemizm wkracza f)taj tak2e w sferze ekonomii. Moje obserwacje dzialalnodci Karma

Kaglu w Polsce wskazujq na silnie rozwinigt4 orientacjg marketingow4 i sprzeda2ow4 nie

tylko idei ale takze akcesori6w religijnych, wizerunk6w ,,6wi9tych", ksi?zek, czasopism a

takZe ."odosobnieri".

Brakuje takZe powolari na polsk4 literaturg metodologiczn4 badan jakoSciowych, zar6wno w

postaci monografii, slownik6w i altykul6w z polskich specjalistycznych pism

socjologicznych. Chodzi o definiowanie obserwacji uczestnicz4cej oraz etnografii

socjologicznej, kt6r4 tak naprawdg prowadzila autorka w swych badaniach terenowych.

Bl4d w powolaniu na stronie 42 - Nath Han 2009 a w Bibliografii -> Nhat Hanh, T. [2009], s.

44

Tabela na stronie 84 nie ma tltuiu i numeru, posobnie na stronie 247 .

Ocena kofcowa

Moj e uwagi powy2sze maj1 charakter polemic zny a tak2e mog4 ulepszy6 przyszla publikacj g

ksiEzki. Bo na pewno rekomendujg publikacjg ksiq2ki na podstawie przedstawionych tez

doktoratu. Moja ocena pracy jest pozflJwna.

Pracajest oparta na wielokrotnych wizytach w klasztorach buddyjskich. Jest takze oparta na

obserwacji uczestnicz4cej rytual6w i przygotowari do ry.tual6w buddyjskich. To jest

najwigksza zaleta pracy, bowiem mamy wgl4d w realne sltuacje dzigki opisom

etnograficznym i relacjom z wylviad6w. Autorka umiejgtnie l4czy netnografrg z

uzyskiwanymi materialami empirycznymi w terenie. U2ycie wielu technik badawczych w

jednym projekcie zasluguje na uwagg i jesL du24 zalet4 pracy. Kandydatka jest Swiadom4 i
uwaZn4 badaczkq terenow4 o czym Swiadcz4 jej przygotowania do badan, szczeg6lowo



opisane w pracy. CzgSd teoretyczna pracy jest logicznie skonstruowana i dobrze

zrealizowana.

Ponadto autorka stara sig wysycad swoje opisy etnograficzne odniesieniami do istniej4cej

literatury. Oczltanie autorki i znajomo66 doktryny Karma Kaglu budzi podziw i jest

znakomitym przykladem l4czenia wiedzy teoretyc znej z wiedz4 pochodz4c4 z praktyki i

obserwacji.

Na pochwale zasluguje r6wnieZ zmysl k1'tyczny autorki. Umiejgtnie analizuje istniej4c4

literaturg i przedstawia zasady buddyzmu i jej anaiizg antropologicznq, ale tak2e i

socjologiczn4 odwolujqc sig do klasyk6w socjologii. Umiejgtnodi empatycznego podejScia do

rozm6wc6w jest godna pochwaly i nafladowania przezbadaczy lakoSciowych. SkrupulatnoSi

analizy i umiejgtnodd zwi4zana z interpretacjq zawartych w materiale empirycznym znaczen

jest znakomitym dowodem na dojrzaloSi autorki jako badaczki i analityczki atak2e na

osiqgnigcie wainy ch i niezbgdnych podstaw rzemiosla socjologicznego.

IeSli zadamy py4anie czy praca przyczynia sig do przyrostu wiedzy w zakresie socjologii to

odpowiedZ jest: zdecydowanie tak. Otrzymujemy najdwieZsz4 wiedzg o wsp6lczesnej

obrzgdowoSci buddyzmu tybetariskiego na wychodZstwie, o relacjach mi qdzy staszyzn4

zakonn4 a nowicjuszami i o zmianach w postawach najmlodszego pokolenia mnich6w.

Otrzymujemy takZe interpretacjg kulturologiczn4 z achodz4cych przemian w wsp6lczesnym

monastycyzmie tybetanskim na wychodZstwie.

Praca doktorska mgr Malwiny Krajewskiej zasluguje na akceptacjg, spelnia wymogi

ustawo\rye stawiane pracom doktorskim. Rekomendujg j4 do dalszych etap6w oke5lonych

procedur4 nadawania stopni doktorskich.
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