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Mgr Michał Marek podjął ważny i bardzo aktualny temat. Przedmiot studium jest określony w 
tytule, który w trafnie wskazuje na jego zawartość, co już samo w sobie jest zaletą. Temat stał 
się politycznie doniosły już po serii wydarzeń jakie rozegrały się w Ukrainie po rozpadzie 
Związku Sowieckiego w 1991 roku. Doniosłość tych wypadków nasilała się wraz z upływem 
lat, począwszy od Pomarańczowej Rewolucji w 2004-2005 roku, przez Euromajdan w 2013 
roku, po zajęcie Krymu przez Rosję oraz utworzenie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik 
Ludowych w 2014 roku. Od tego roku państwo ukraińskie było praktycznie w stanie wojny. I 
to właśnie kilka lat po agresji na Ukrainę, a więc w napiętej sytuacji politycznej, pan Marek 
zbierał materiały i pisał rozprawę doktorską. Prowadzenie badań było utrudnione, a zarazem 
stały się  bardzo istotne. Praca została ukończona pod koniec 2021 roku, na krótko przed 
otwartą napaścią wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (24 lutego 2022). W tym kontekście 
ustalenia w jego dziele nabierają szczególnego znaczenia, albowiem ujawniają podłoże zjawisk, 
które są tak tragiczne dla mieszkańców Ukrainy i głównym przedmiotem uwagi opinii 
publicznej nie tylko w Europie. 
 
Pozwolę sobie pominąć zwyczajowe w lokalnej tradycji akademickiej referowanie zawartości 
pracy. Jest ona przecież oczywista nie tylko dla Autora, lecz i dla każdej osoby, która weźmie 
tekst do ręki. Postaram się dokonać jej oceny odnosząc się do kilku zasadniczych kwestii.  
 
Zacznijmy od struktury pracy. Moim zdaniem nie budzi ona zastrzeżeń. Dysertację, poza 
wprowadzaniem, otwiera rozdział na temat „Teorii i metodyki badań”. W jego ramach Autor 
porusza oczekiwane w rozprawie naukowej zagadnienia, takie jak pytania badawcze, 
rozumienie podstawowych pojęć – tożsamość, tożsamość narodowa i etniczna, spójność 
społeczna, konflikt. To te właśnie terminy składają się słownik pojęć, których Autor używa w 
pracy. Ich wybór odpowiada nie tylko tematyce rozprawy, lecz i temu, co znajdujemy na 
dalszych jej stronach.  Nie pomija przy tym problemów metodycznych i metodologicznych: na 
czym polega studium przypadku i wywiad pogłębiony, do czego sprowadza się analiza treści i 
– last but not least – jakie problemy etyczne musiał uwzględnić prowadząc badania na tak 
wrażliwy temat w skomplikowanej sytuacji politycznej i społecznej.  
 
Dyskusję można by podjąć na każdy z tych tematów i sugerować na przykład, żeby Autor 
uwzględnił również propozycje niektórych uczonych przezeń pominiętych. To nie maiłoby 
jednak specjalnego sensu, ponieważ ustawiona optyka sprawdza się w interpretacji danych. Co 
więcej, podoba mi się również to, że rozważania wstępne nie pochłaniają znacznej części 
dysertacji, jak to ma często w pracach pisanych na stopień. Inaczej, nie mamy tu do czynienia 
z tak typowym popisem erudycyjnym polegającym na recyklingu myśli innych autorów. 
  
Zatrzymam się na dwóch zagadnieniach. Autor słusznie zaczyna od określenia zakresu pracy i 
postawienia pytań badawczych (podrozdział 1.1). Uwagę przykuwa fakt, że tych pytań jest 
bardzo wiele i dostrzec da się starania, aby stanowiły one pewien ciąg myślowy. To jeden z 
powodów, dla którego niektóre z nich są, by tak rzec, wielokrotnie złożone. Sprawia to, że 
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czytelnik może się w nich pogubić. Rekonstruuję je tutaj skrupulatnie, aby samemu móc dobrze 
rozpoznać zamierzenia doktoranta i ocenić, czy w pracy znajdują się na nie odpowiedzi. Jak 
pisze, (1) „Kluczowym problemem… jest rola zróżnicowania kulturowego współczesnego 
społeczeństwa w formowaniu tożsamości i spójności narodowej (s. 12). Już na następnej 
stronie czytamy, że (2) „Jedno z zasadniczych pytań badawczych… dotyczy relacji pomiędzy 
ukraińską tożsamością narodową oraz tożsamościami regionalnymi, a procesami związanymi 
z heterogenicznością kulturową” (s. 13). Po wyliczeniu uwarunkowań historycznych, jakie w 
odniesieniu do tego pytania należy poruszyć, Autor uważa, że skłaniają one do (3) „zadania 
kolejnego pytania o sposób w jaki procesy historyczne wpływały na kształtowanie się 
ukraińskiego tygla kulturowego oraz ich konsekwencje dla współczesnych relacji pomiędzy 
mieszkańcami obszaru silnie zróżnicowanego kulturowo”(s. 13). I dalej, (4) „Pojawia się w 
związku z tym kolejne pytanie – jakie konsekwencje dla relacji pomiędzy centrum, a 
peryferiami ma zróżnicowanie kulturowe obszarów peryferyjnych?” (s. 13) . (5) Praca „postara 
odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływa na współczesne społeczeństwa wschodu i południa 
Ukrainy mają sowieckie i rosyjskie mity imperialne” (s. 14). Ponieważ mity te mają korzenie 
historyczne, to nasuwa się (6) „pytanie o czynniki wpływające na to, że sowieckie oraz 
rosyjskie mity imperialne są wciąż zakorzenione wśród mieszkańców w dzisiejszej Ukrainy? 
(s. 14) [mały błąd: powinno być ‘w dzisiejszej Ukrainie” albo „dzisiejszej Ukrainy”]. I potem, 
„w ramach odpowiedzi na pytanie zasadnicze” [które jest w tym miejscu zasadnicze?], 
dowiadujemy się o całej gamie pytań pomocniczych: (7) jakie procesy wpłynęły na 
podtrzymanie więzów regionów z centrum? (8) Jakie czynniki spowodowały, że znaczna część 
ludności Krymu i Donbasu wsparła separację bardziej niż mieszkańcy Odessy, Mikołajowa, 
Charkowa czy Zaporoża? (9) Czy rzeczywiście taki był rozkład poparcia dla Rosji i 
separatyzmu? (10) Czy główną rolę w postawie pro- lub anty-kijowskiej odgrywała 
heterogeniczność kulturowa i bliskość rosyjskiej granicy? (11) Jakie znaczenie miały rosyjskie 
mity imperialne, a (11) jaką upowszechnianie narracji prorosyjskiej? (ss. 14-15). 
 
W tym momencie przechodzimy do drugiego pytana zasadniczego: (13) Odnosi się ono do 
konsekwencji zróżnicowania kulturowego, w szczególności dla tożsamości narodowej, 
regionalnej i spójności społeczeństwa. I tu następuję co najmniej sześć pytań pomocniczych. 
(14) „Jakie konsekwencje w zakresie spójności niesie ze sobą zróżnicowanie społeczeństwa 
ukraińskiego”? (s. 15) [Jest to w zasadzie powtórzenie drugiego pytania zasadniczego.] (15) 
Pojawia się pytanie o wpływ przynależności etnicznej i podziału „swój-obcy” na lojalność 
wobec państwa ukraińskiego. (16) Jaki jest wpływ peryferyjności względem centrum 
politycznego na brak więzi z państwem (Ukrainą) i ciążenie do państwa sąsiedniego (Rosja)? 
(17) Jaka rolę podział na „swój-obcy”, wynikający z używania różnych języków i podziałów 
religijnych, ma wpływ na interpretację przeszłości i teraźniejszości?  (18) Czy używany język 
jest „kluczowym kryterium tożsamościowym”? (s. 15). I wreszcie, (19) jaki wpływ na 
integrację społeczną mieszkańców zróżnicowanych kulturowo obszarów ma ich udział w życiu 
politycznym? (pytania 13-19 na s. 15). 
 
Blisko dwadzieścia pytań badawczych to, eufemistycznie się wyrażając, niemało. Myślę, że z 
jednej strony można je było przedstawić w sposób bardziej czytelny. Z drugiej strony, i co 
ważniejsze, zapytać wypada, czy to nie za dużo jak na pracę stanowiącą jedynie ‘preludium’ 
kariery naukowej. Otóż pan Marek odważnie mierzy się z tymi wszystkimi pytaniami i 
przyznać trzeba, że próby odpowiedzi na w zasadzie wszystkie z nich rzeczywiście można 
znaleźć w tekście dysertacji.  
 
Drugim problemem wymagającym krytycznego spojrzenia jest podrozdział dotyczący 
wywiadu pogłębionego (1.3.3). Na wstępie zaznaczę, że metody zastosowane w pracy są 
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wielorakie. Jest to studium przypadku (południowo-wschodnia Ukraina) badane z 
wykorzystaniem różnych źródeł – od istniejących prac naukowych, przez raporty, analizy i 
opinie, źródła internetowe po wywiady z ekspertami. Docenić należy kompleksowość 
przedsięwzięcia i wielostronność uwzględnionych informacji oraz sposobów ich interpretacji. 
Niemniej w odniesieniu do wywiadów Autor, chcąc przypuszczalnie wpisać swe poczynania 
w podręcznikowy dyskurs metodologiczny, przerysowuje i niezbyt fortunnie przedstawia 
pewne swoje poczynania. I tak twierdzi, że przeprowadził siedem wywiadów ze znawcami 
problematyki z Ukrainy. Ich dobór był celowy, wynikający z ich kompetencji. Inni pojawili się 
w wyniku „doboru kuli śniegowej” (s. 60) – chyba raczej doboru na zasadzie kuli śniegowej. 
Po pierwsze, nie dowiadujemy się ilu osób wybranych zostało do wywiadu celowo, a ilu w 
wyniku polecenia. Po drugie, to chyba jednak przesada, aby przy tak małej liczbie osób, z 
którymi przeprowadzono rozmowy w wyniku rekomendacji osób z pierwszej grupy pisać od 
razu szumnie o metodzie kuli śniegowej. Jeśli jakieś elementy polecenia się pojawiły, czemu 
nikt nie zaprzecza, to jednak kula śniegowa nie zdążyła się, że tak powiem, „ukulać”. Inna 
sprawa, to pewna wrażliwość terminologiczna. Kiedy przeprowadzamy rozmowę z 
kimkolwiek, to nazywanie naszych interlokutorów „respondentami” razi. Nie chodzi tylko o 
depersonalizację, lecz także o fakt, że nie są to odhaczający ankietę respondenci a rozmówcy. 
Tym bardziej uderza mnie określanie ich „źródłem”.  Do tego, poglądy te wyrażały „źródła”, 
które, jak pisze pan Marek, to wysokiej klasy znawcy problematyki i autorytety. Tymczasem 
uznane zostały przez Autora za „nieobiektywne” i przyznał on sobie prawo weryfikacji ich 
poglądów prze zestawienie ich z innymi źródłami. So far, so good. Jak wnoszę z tekstu, rezultat 
takiej weryfikacji ma dać obraz „obiektywny”. Czy na pewno tak mgr Michał Marek myśli? 
Nie lepiej i skromniej byłoby napisać, że wiedza i poglądy rozmówców zestawiane są z wiedzą 
pochodzącą z literatury przedmiotu po to, aby Autor mógł zasugerować jego zdaniem jak 
najbardziej krytyczny, płynący z jego analiz ogląd sytuacji. Każda z tych perspektyw, łącznie 
z autorską, jest jednak subiektywna, wynikająca z różnych doświadczeń. Przed takim 
subiektywizmem nie ma po prostu ucieczki. 
 
Rozdziały merytoryczne są rzetelne i zawierające szereg informacji dotyczących współczesnej 
sytuacji etnicznej, językowej i konfesyjnej Ukrainy. Panu Markowi udało się zdobyć, 
opracować i przestawić stosowne dane w sposób, który pozwala czytelnikowi na opanowanie 
poruszonych zagadnień. Podobna uwaga odnosi się do rozdziału o Ukrainie, jako obszarze, na 
którym spotykali się ludzie reprezentujący różne kultury (nawiasem mówiąc, dobrze byłoby 
pamiętać, że to ludzie się spotykają, a nie kultury). Podoba mi się prezentowana w całości 
dzieła perspektywa historyczna, pokazująca genealogię różnych podbojów, konfliktów, 
wpływów, poglądów i uwarunkowań, często sięgająca do czasów carskich, a nawet 
wcześniejszych. Szczególna rola w kształtowaniu oblicza społeczno-polityczno-kulturowego 
obszarów południowo-wschodnich państwa ukraińskiego przypadała imperialnej Rosji – 
Związkowi Socjalistycznych Republik Sowieckich – Federacji Rosyjskiej. Ta perspektywa, 
ukazująca korzenie historyczne współczesnych relacji – rzec by można HiT, historia i 
teraźniejszość – pozwala na zrozumienie złożoności podjętej problematyki tożsamości, 
obywatelskości, lojalności, nacjonalizmu i separatyzmu. Szczególnie ważne są rzecz jasna 
podejmowane w bieżącym stuleciu działania obu stron instytucjonalnych zaangażowanych w 
spory, tzn. Ukrainy oraz dążącej systematycznie do uzyskania wpływów i korzyści 
terytorialnych Rosji. Autor pokazuje też, za jakim modelem tożsamości narodowej 
(ekskluzywnej czy inkluzyjnej) optowały kolejne rządy w Ukrainie, jak ich postawa i 
posunięcia były odbierane w poszczególnych regionach oraz jak forowana polityka wpływała 
na postawy obywateli.  Ostatni z rozdziałów merytorycznych poświęcony jest tożsamości ludzi 
zamieszkujących cztery wyróżnione obszary Ukrainy południowo-wschodniej. Powiedzieć 
można krótko i zwięźle, że mgr Michał Marek sprawy polityki narodowej i tożsamości w 
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poszczególnych regionach zna i umiejętnie pokazuje, jak krzyżujące się czynniki (język, religia, 
identyfikacja regionalna, tożsamość etniczna wzgl. narodowa, pamięć historyczna, media i 
propaganda) wpływają na postawy i działania ludności w omawianej części państwa 
ukraińskiego. 
 
Podsumowanie niestety nie zachwyca. Można odnieść wrażenie, że pisane było w pośpiechu. 
Wprawdzie odpowiada na wiele z pytań postawionych w pierwszej części rozdziału 
pierwszego (1.1 – patrz wyżej), niemniej czyni to w sposób niestaranny. Pojawia się tu na 
przykład określenie „człowiek sowiecki” (s. 364), choć nie wiadomo co ono miałoby znaczyć, 
przynajmniej z analitycznego punktu widzenia. Na tej same stronie „social resilience” 
przedstawione jest jako wrażliwość społeczna, a tymczasem to zdolność społeczności do 
stawienia czoła przeciwnościom losu, ekonomicznym, klęskom naturalnym i in., oraz 
pokonania ich.  
 
Tekst „Podsumowania” językowo jest, z przykrością to stwierdzam, wręcz toporny. Nie chcę 
być gołosłowny, więc może garść wyimków z tekstu. 
 
Nadużywana jest strona bierna zamiast czynnej. Chodzi o sformułowania w rodzaju 
„wykorzystywane jest” ( s. 366) zamiast „wykorzystuje się”; „ma przełożenie na wzrost 
wzrastanie napięć społecznych” (s. 367) – czyż nie lepiej jest powiedzieć, „przekłada się na 
wzrost napięć społecznych”. Stylistycznie drażniące są powtarzające się stwierdzenia o 
„dedykowaniu” różnych rzeczy określonej grupie ludzi, np. przekazów informacyjnych (s. 
364); w tym miejscu akurat można by napisać, że komunikaty takie są „skierowane” do 
wrażliwych na nie mieszkańców Ukrainy. Podobnie rzecz ma się z parokrotnie używanym 
określeniem „kontrastowanie” (np. „Poprzez perspektywę, która kontrastowała ze sobą 
‘prorosyjski wschód’… (s. 375) – zdecydowanie lepiej pasuje tu – i nie tylko tu – słowo 
„przeciwstawiała”; poza tym „perspektywa przeciwstawia”?, chyba raczej „w ramach 
określonej perspektywy przeciwstawia się coś czemuś”. Powtarza się sformułowanie „bazuje 
na”, a z pewnością nie raz zgrabniej byłoby użyć np. formy „opiera się na”. Poziom poparcia 
dla administracji W. Zełenskiego jest raczej „równomierny”, a nie „zrównoważony” (s. 371); 
grup narodowościowych nie kreuje się „na wrogie narodowi” (s. 367), lecz „jako wrogie”; 
„Tożsamość rosyjska, szczególnie w formie lobbowanej przez władze Federacji Rosyjskiej…” 
(s. 372) – w moim odczuciu kolejne niezręczne sformułowanie. Idźmy dalej: „Pomimo 
długoletniej aktywności państwa rosyjskiego z zakresu realizacji polityki zagranicznej, która 
przejawiała się poprzez stymulowanie niechęci mniejszości narodowych…” (s. 374) – raczej: 
„Pomimo długoletniej aktywności państwa rosyjskiego w zakresie realizacji polityki 
zagranicznej, która polegała na stymulowaniu niechęci mniejszości narodowych…”; 
„Wskazane powyżej działania uzupełniane o prowadzone operacje informacyjno-
psychologiczne wpłynęły na zaistnienie ‘separatystycznych republik’” (s. 374) – jak już to 
„uzupełniane prowadzonymi operacjami…”, ale najlepiej byłoby chyba „Wskazane powyżej 
działania wsparte prowadzonymi operacjami informacyjno-psychologicznymi miały wpływ na 
powstanie ‘republik separatystycznych’”.  
 
Jeszcze kilka przykładów: „Dyskusja na zmiany wektora polityki…” (s. 370) – „na temat 
zmiany”, „wokół zamiany”, „dotycząca zmiany”. „Ukraińcy… nie są zantagonizowani do 
ludności…” – jeśli już to „zantagonizowani z”, ew. „wrogo nastawieni do…” „Procesy 
związane z wyborem modelu… znajdują się w stanie ciągłej ewolucji” (s. 377) – ewolucja jest 
procesem. Autor niepotrzebnie komplikuje swoje zdania. Na przykład: „Tego rodzaju proces 
stanowił formę tworzenia warunków pozwalających…” (s. 374) – może „Tego rodzaju proces 
stworzył warunki pozwalające…” „Okres powojenny zaowocował natomiast kolejną fazą 
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industrializacji” (s. 369) – zdecydowanie lepiej: „Okres powojenny przyniósł kolejną fazę 
industrializacji…” 
 
Cóż, powie pewnie ktoś, że się czepiam albo nie nadążam za przemianami współczesnego 
języka polskiego. Jeśli tak jest, to gotów jestem wycofać powyższe zastrzeżenia. Niemniej w 
innych miejscach mamy już do czynienia z błędami oczywistymi: „Zróżnicowanie 
narodowościowe oraz kulturowe Ukrainy południowo-wschodniej stało się obiektem 
wykorzystanym…” (s. 374) – zróżnicowanie narodowościowe i kulturowe to nie obiekt. 
Można po prostu napisać, że „Zróżnicowanie narodowościowe oraz kulturowe Ukrainy  
południowo-wschodniej wykorzystywano…” W jeszcze innym miejscu czytamy, że „silne 
zróżnicowanie heterogeniczne regionów południa i wschodu kraju kontrastowane jest przez 
mieszkańców…” (s. 367) – to już nie tylko kwestia użycia słowa ‘przeciwstawiane’ zamiast 
‘kontrastowane’, lecz także problem z wprowadzeniem określenia ‘zróżnicowanie 
heterogeniczne’, które jest pleonazmem (także na s. 366, „…na obecny stan zróżnicowania 
heterogenicznego” – tu też nie wiadomo do czego odnosi się stan zróżnicowania). Kiedy 
mówimy o rzeczach policzalnych, to używamy słowa „liczba” a nie „ilość” (np. „ilość 
obywateli”, s. 371; „podobne liczebnie grupy aktywistów”, a nie „ilościowo”, s. 374. „Czas lat 
20-tych i 30-tych wiązał się z tragicznym eksperymentem  społecznym władz sowieckich, 
który przejawił się śmiercią…” – „skutkował śmiercią”, najlepiej „przyniósł śmierć”, 
„spowodował śmierć” (eksperyment nie może przejawiać się śmiercią?). Mity neoimperialne, 
„które zaczęto intensywnie kolportować do ukraińskiej i rosyjskiej przestrzeni 
informacyjnej…” (ss. 371-372). Kolportować to to samo co upowszechniać, więc powinno być 
„w ukraińskiej i rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”. Poza tym, mity się raczej wpaja, 
upowszechnia, ale nie „zakorzenia” (s. 370). Nie można mieć „ugruntowanego uczucia 
przynależności”, lecz „poczucie przynależności” (s. 372); podobnie jest z przynależnością do 
jakiegoś kręgu kulturowego - to „poczucie” a nie „uczucie”; także stymulować można poczucie 
lub odczucie zagrożenia, a nie „uczucie” (s. 367). Takie są po prosty związki frazeologiczne 
języka polskiego.  
 
[Ponadto, ze względu na kontekst polityczny radziłbym pisać „w Ukrainie”, a nie „na Ukrainie”, 
po]. 
 
Krytyka sposobu formułowania myśli w ostatnim rozdziale jest z mej strony życzliwą radą, 
aby Autor przepracował go stylistycznie w przypadku, gdyby praca miała być opublikowana. 
Jej wartość informacyjna jest trudna do podważenia. Trud włożony w zebranie materiału 
należy docenić. Przyjęte ramy interpretacji są właściwe. Całość jest przekonująca. W obliczu 
tych faktów uznaję rozprawę doktorską mgr. Michała Marka za spełniającą ustawowe wymogi 
i wnoszę o dopuszczenie go do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 
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