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Recenzja pracy doktorskiej mgr Ewy Wiśniewskiej pod tytułem „Chińskie sztuki walki 

wushu jako przejaw dyplomacji kulturalnej Chin” napisana pod kierownictwem 

naukowym dr. hab. Łukasza Gacka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022, 

s. 317. 

 

Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska mgr Ewy Wiśniewskiej pod tytułem 

„Chińskie sztuki walki wushu jako przejaw dyplomacji kulturalnej Chin” napisana pod 

kierownictwem naukowym dr. hab. Łukasza Gacka, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

spełnia kryteria merytoryczne i formalne sformułowane w ustawie o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r. („Ustawa o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” – Dz.U. z 

dn. 16.04.2003 r., jednolity tekst ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 3 czerwca 2016 r. – Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311, 

z 2017 r. poz. 859, 1530). 

Dokonując pozytywnej oceny rozprawy doktorskiej wziąłem pod uwagę następujące 

kryteria oceny: istotność tematu rozprawy; założenia badawcze; charakter rozprawy; sposób 

rozwiązania problemu badawczego; styl i język. 

1. Kryterium istotności tematu rozprawy 

Temat rozprawy doktorskiej i przedmiot badań, na co Autorka wskazuje już na stronie 

5. we Wstępie, został jasno określony i jednoznacznie sformułowany. Pod względem zakresu  

przedmiotowego nie budzi wątpliwości. Praca doktorska nawiązuje przede wszystkim zarówno 

do problematyki związanej przedmiotowo z zakresem dyscypliny nauki o kulturze i religii, jak 

i nauki o polityce i administracji. Interdyscyplinarność ta przejawia się w sformułowaniu 

problematyki badawczej oraz w uzasadnieniu wyboru tej problematyki. Specyfika bowiem 

chińskich sztuk walki wushu, tradycyjne wartości, jakie ze sobą niosą oraz sposób 

wykorzystania tych kwestii przez Chiny jako istotnego narzędzia w polityce zagranicznej do 
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promowania swojej kultury, wizerunku państwa są ze sobą ściśle powiązane. Jednocześnie 

problematyka ta w pełni koresponduje z zakresem przedmiotowym zarówno dyscypliny nauk 

o kulturze i religii, jak i nauk o polityce i administracji. Jednocześnie trzeba podkreślić, że ta 

pierwsza jest główną, wiodącą dyscypliną w pracy, a pozostałe, w tym nauki o polityce, 

uzupełnieniem, choć mającym istotne znaczenie dla zrozumienia wybranego problemu 

badawczego.  

Biorąc pod uwagę te uwarunkowania należy podkreślić, że Autorka w sposób klarowny, 

nie tylko we Wstępie, ale także w podrozdziale 2.2. (s. 63.-67.) wskazała przedmiot badań i 

logicznie, odwołując się do źródeł pierwotnych oraz publikacji badaczy chińskich, 

zidentyfikowała i omówiła znaczenie i istotę problematyki chińskich sztuk walki w kontekście 

kulturowo-cywilizacyjnym oraz praktyki dyplomatycznej. 

Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza fakt skoncentrowania się przez Doktorantkę na 

wskazaniu w sposób jednoznaczny argumentów na rzecz wyboru takiego problemu 

badawczego, co odnajduje wyraz we Wstępie (s. 5.-6.) i w rozdziale II, zwłaszcza w 

podrozdziale 2.2., na stronach 64-65. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, 

uwzględniającym zarówno uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne, jak i polityczne i 

sportowe, mamy do czynienia z rozprawą doktorską o charakterze kompleksowym i 

holistycznym. Jednocześnie argumenty i tezy, znajdujące się na stronie 64-65, uzasadniają w 

pełni zastosowanie w tytule terminu dyplomacja kulturalna. W tym jednak kontekście 

pojawiają się wątpliwości recenzenta nad zasadnością podrozdziałów dotyczących samej 

dyplomacji publicznej (np. 1.2. czy 2.1., 2.4.). Należałoby w większym stopniu skupić się na 

pojęciu i terminie dyplomacji kulturalnej oraz omawiać ją na przykład w kontekście dyplomacji 

publicznej, czy soft power a nie na odwrót. 

Oryginalność tematu i jego znaczenie poznawcze polegają jednak przede wszystkim na 

zrekonstruowaniu w pracy doktorskiej chińskiej specyfiki postrzegania sztuk walki i ich 

znaczenia w kontekście kulturowym oraz omówienia podejścia Chin do problematyki 

dyplomacji publicznej, a przede wszystkim kulturalnej.  Autorka za cel swojej pracy stawia 

przedstawienie w jaki sposób Chiny wykorzystują sztuki walki jako narzędzie w dyplomacji 

kulturalnej (s. 6.). Takie ujęcie tematu pozwala na głębsze poznanie charakteru  procesów i 

zjawisk, mających miejsce w realizacji przez Chiny dyplomacji kulturalnej, uwypukleniu w 

niej specyfiki kulturowo-cywilizacyjnej oraz znaczenia tradycyjnych sztuk walki. 
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Jednocześnie recenzowana praca doktorska wypełnia znaczącą lukę w badaniach nad 

dyplomacją kulturalną Chin, a zwłaszcza wykorzystywania przez ChRL w niej instrumentów 

związanych z tradycyjnymi sztukami walki. Wciąż bowiem mało, wręcz brak jest, w literaturze 

przedmiotu, opracowań na temat znaczenia chińskich sztuk walk w realizacji przez Chiny 

dyplomacji kulturalnej. Autorzy, co Doktorantka wykazuje przy omawianiu staniu badań (s. 

13.-17.) zazwyczaj ograniczają się do przedstawienia założeń i przejawów dyplomacji 

publicznej czy kulturalnej Chin, czy opisują chińskie sztuki walki w kontekście kulturowo--

cywilizacyjnym. Należy także wskazać na wymiar praktyczny przedstawionej rozprawy. 

Problematyka współczesnych Chin i ich aktywność w wymiarze dyplomacji publicznej, 

kulturalnej, wykorzystanie w niej tradycyjnych sztuk walki, są wciąż mało znane i zbadane, 

zwłaszcza w Europie Środkowej. Jest to jednak szerszy problem dotyczący wciąż istniejącego 

deficytu wiedzy na temat współczesnych Chin, zwłaszcza jeśli chodzi o podejście 

kompleksowe i holistyczne, uwzględniające także znaczenie uwarunkowań historycznych, 

kulturowo-cywilizacyjnych, geostrategicznych i geoekonomicznych. Kwestia ta zaś jest ważna 

nie tylko ze względu chociażby na rolę i pozycję Chin w świecie, ale również na aktywniejszą 

politykę Chin wśród międzynarodowych organizacji sportowych, organizowanie przez ChRL 

ogólnoświatowych imprez, zawodów sportowych (s. 6.). Zwraca na to słusznie uwagę 

Doktorantka we Wstępie, że sport coraz częściej jest traktowany przez władze w Pekinie jako 

instrument w dyplomacji kulturalnej. Istnieje więc zapotrzebowanie na wiedzę na temat 

dyplomacji kulturalnej Chin i wykorzystywania w jej ramach przez ChRL tradycyjnych sztuk 

walki. Jednocześnie wiedza ta pozwoli nam jeszcze bardziej poznać złożoność i specyfikę 

chińskiej kultury, tradycji i ich znaczenie we współczesnej dyplomacji ChRL.  

Można zastanowić się, czy nie należałoby określić we Wstępie w sposób bezpośredni 

ram czasowych pracy. Dla jasności wywodu wydaje się, że skoncentrowanie się na 

zrekonstruowaniu założeń dyplomacji kulturalnej Chin i  wykorzystywaniu przez nie chińskich 

sztuk walki po zimnej wojny miałoby uzasadnienie badawcze i spełniałoby funkcję 

porządkującą. Trzeba zaznaczyć, że zarówno z treści Wstępu, a przede wszystkim rozdziałów, 

można wywnioskować, że badany okres dotyczy zwłaszcza okresu po 1991 r. Uwagi ta nie 

pomniejszają jednak pozytywnej oceny jednoznacznie i prawidłowo sformułowanego tematu 

pracy oraz uzasadnienie jego znaczenia poznawczego.  

2. Założenia badawcze 

Należy wskazać na początku, że przedmiot badań i uzasadnienie jego wyboru zostało 

poprawnie określone i zdefiniowane zarówno we Wstępie (s. 5.-7.), jak i zwłaszcza w 
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podrozdziale 2.2 (s. 63.-67.). Doktorantka przyjąła już we Wstępie (na stronach 5.-7.), że 

uwarunkowania kulturowo-cywilizacyjne dotyczące chińskich sztuk walki miały istotny wpływ 

na kształtowanie się życia politycznego, społecznego Chin. Warto zwrócić uwagę na dwa 

założenia przedstawione przez Autorkę: „….(chińskie sztuki walki) mogą dziś uchodzić za 

ważny przekaźnik ukształtowanych na przestrzeni stuleci wartości kulturowych (s. 5); „władze 

w Pekinie zaczęły instrumentalnie traktować chińskie sztuki walki jako unikalną formę kultury 

fizycznej wyrosłą na bazie rodzimej tradycji, która z powodzeniem może być adaptowana w 

szerszej globalnej skali (s. 6). Są to kluczowe założenie, z którymi w pełni korespondują 

zarówno cel, pytania badawcze, hipotezy (s. 6.-7.) oraz -  co należy wyróżnić – całość pracy. 

Mamy więc do czynienia ze spójnością założeń metodologicznych przedstawionych we 

Wstępie (s. 5.-9.). Należy zwłaszcza wyróżnić sposób sformułowania w sposób jednoznaczny 

celu pracy (s. 6). Jedocześnie korespondują z nim wyrażone w sposób także klarowny pytania 

badawcze, zwłaszcza nr 2, nr 3 i nr 6. Pewne uwagi mogą budzić pytania nr 1, nr 4, nr 5, które 

w sposób pośredni dotyczą głównego przedmiotu pracy. W tym kontekście należy także uznać 

dwie ostatnie hipotezy (nr 2 i nr 3) za uzupełniające, zaś za główną hipotezę przedstawioną jako 

nr 1. Trzeba jednak – mimo tych uwag - pozytywnie ocenić sformułowanie celu, pytań i hipotez. 

W przekonaniu recenzenta należałoby także dokonać modyfikacji w kontekście 

kolejności formułowaniu programu badawczego. Doktorantka powinna najpierw przedstawić 

problem badawczy, cel, stan badań (dokonać w większym stopniu aniżeli to dokonała na 

stronach 13.-17. przeglądu literatury, polegającego na zidentyfikowaniu głównych problemów 

poruszanych przez badaczy i ich kategoryzację), zidentyfikować lukę badawczą (której 

Doktorantka nie dokonała we Wstępie), następnie sformułować pytania badawcze, potem 

przedstawić hipotezę. Należy jednak dodać, że zastrzeżenia dotyczą jedynie konstrukcji 

programu badawczego, zwłaszcza kolejności poszczególnych elementów. Pod względem 

merytorycznym przedstawione pytania oraz hipotezy (poza już wspomnianymi zastrzeżeniami) 

nie budzą wątpliwości. Ponadto należy zaznaczyć, że Doktorantka sformułowała tezy 

adekwatne do przedstawionych na początku Wstępu (s. 5.-7.)  założeń i pytań badawczych. 

Ponadto we Wstępie znajdują się wszystkie główne elementy programu badawczego 

sformułowane w sposób klarowny i jednoznaczny (poza jedynie sformułowaną w sposób 

pośredni luką badawczą). Założenia badawcze wskazują, co chce badać i dlaczego Doktorantka. 

We Wstępie Doktorantka przedstawiła również w sposób klarowny założenia 

teoretyczne i metodologiczne swojej rozprawy doktorskiej. Wskazała (s. 7.-9.), że analizowała 

sztuki walki w kontekście dyplomacji kulturalnej, którą rozpatrywała w trzech perspektywach 
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poznawczych. Na wyróżnienie należy wskazać na realizowaną przez Doktorantkę świadomą 

strategię badawczą, która m.in. uwidoczniła się w strukturze pracy i tytułów podrozdziałów 

dotyczących dyplomacji kulturalnej, dyplomacji publicznej i polityki zagranicznej. Założenia 

więc przedstawione na stronach 7.-9. we Wstępie nie mają jedynie charakteru deklaratywnego. 

Pewne wątpliwości budzi jednak fakt, że zarówno ze Wstępu, a przede wszystkim z treści pracy 

nie wynika klarownie i bezpośrednio czy Autorka traktuje pojęcie dyplomacji kulturalnej jako 

model teoretyczny, który ma służyć wyjaśnieniu działań ChRL czy termin ten opisuje praktykę 

polityczną Chin. Biorąc pod uwagę temat rozprawy oraz treść poszczególnych rozdziałów 

wynika, że Doktorantka w większym stopniu stosuje model dyplomacji kulturalnej jako opis 

praktyki politycznej. Ponadto, trzymając się założeń przyjętych na stronach 7.-9. wydaje się, że 

właściwszym byłoby nazwanie rozdziału I: Dyplomacja kulturalna w polityce zagranicznej 

państwa. Pewne zastrzeżenia budzi także konstrukcja rozdziału II, np. podrozdział 2.4. 

powinien mieć nazwę: Cele dyplomacji kulturalnej Chin, a w przypadku podrozdziałów 2.1. i 

2.3 można byłoby rozważyć ich połączenie i nazwanie go: Uwarunkowania dyplomacji 

kulturalnej Chin. 

Analiza źródeł pierwotnych w rozdziale V oraz analiza tekstów badaczy chińskich, 

zwłaszcza w rozdziałach II i IV, stanowi o unikatowości tej pracy. Dowodzą one także, że 

Doktorantka realizowała konsekwentnie w pracy przyjęte we Wstępie (s. 9.-12.) założenie 

dotyczące metod i technik badawczych. Pewne zastrzeżenia i niedosyt związany jest z brakiem 

w pracy źródeł pierwotnych dotyczących działań rządu ChRL w zakresie promocji wushu w 

skali globalnej, czy szerzej mówiąc źródeł pierwotnych odnośnie do dyplomacji kulturalnej 

Chin.   

  Doktorantka nie zaznaczyła także czy przyjmuje metodę dedukcyjną czy indukcyjną. 

Ponadto Doktorantka powinna w większym stopniu między innymi dokonać uzasadnienia 

wyboru metod. Nie pomniejsza to jednak pozytywnej oceny w kontekście wybranych metod. 

Metody jakościowe, które dominują w pracy i decydują o jej specyfice, zostały zastosowane w 

sposób prawidłowy. 

Na wyróżnienie zasługuje jednak przede wszystkim wskazany problem badawczy i 

uzasadnienie jego wyboru, które znajduje się we Wstępie pracy oraz w rozdziale II. 

Jednocześnie sposób przedstawiania modelu w rozdziale II, uwzględniający nie tylko aspekty 

teoretyczne, ale przede wszystkim ukazujący specyfikę kulturowo-cywilizacyjną Chin w tym 

kontekście, rozumienie dyplomacji kulturalnej przez Chiny, jak i zwłaszcza stan dyskursu na 

ten temat w gremiach badawczych po 1989 r. dowodzi nie tylko znajomości problematyki 
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badawczej, specyfiki Chin, ale także umiejętności badawczych Doktorantki, przede wszystkim 

przemyślanej strategii badawczej.  

Potwierdzeniem tego jest także spójność struktury pracy z  przyjętymi założeniami 

metodologicznymi i badawczymi. Dowodzi tego nie tylko treść Zakończenia, w którym 

Doktorantka weryfikuje przyjęte we Wstępie hipotezy, ale także fakt poddania założeń ze 

Wstępu analizie empirycznej w rozdziałach IV i V. Pewne zastrzeżenia budzi fakt, że 

Doktorantka nie odniosła się bezpośrednio do pytań i hipotez w Zakończeniu. Wydaje się także, 

że w Zakończeniu Autorka w większym zakresie powinna zrekonstruować i dokonać syntezy 

w jaki sposób Chiny wykorzystują chińskie sztuki walki wushu w dyplomacji kulturalnej. 

Wydaje się, że jest to największy problem w tej pracy. Zbyt mało bowiem jest w rozdziale V o 

przykładach w jaki sposób rząd chiński wykorzystuje wushu w polityce zagranicznej, jak 

następnie to przekłada się na rolę i pozycję Chin na świecie. Można byłoby rozważyć nawet 

przygotowanie na ten temat odrębnego rozdziału. 

W kontekście wybranego przez Doktorantkę problemu badawczego można byłoby także 

rozważyć czy w większym stopniu w rozdziale IV nie omówić jak rekonstruowane przez 

Doktorantkę tradycyjne wartości chińskie związane ze sztukami walki wushu wpływały, 

kształtowały tradycję polityczną, praktykę polityczną w Chinach. 

Mimo tych zastrzeżeń dotyczących założeń metodologicznych, w opinii recenzenta, 

Doktorantka w sposób rzetelny i właściwy dokonała potwierdzenia przyjętych przez siebie tez, 

czego potwierdzenie w ujęciu syntetycznym znajdujemy przede wszystkim w Zakończeniu. 

Wnioski, które tam znajdujemy, dowodzą umiejętności badawczych Doktorantka, przede 

wszystkim umiejętności syntezy i formułowania klarownych ocen, tez, opartych na źródłach i 

logicznym wywodzie. Jednocześnie dokonując oceny pracy doktorskiej pod kątem założeń 

badawczych należy pamiętać, że praca ma charakter interdyscyplinarny, a jej główną 

dyscypliną są nauki o kulturze i religii. W tym kontekście trzeba wyróżnić Doktorantkę, iż 

mimo interdyscyplinarności, praca ma charakter spójny. Temat, problem badawczy są 

klarownie sformułowane. 

3. Charakter rozprawy 

Recenzowana rozprawa doktorska kwalifikuje się jako deskryptywno-analityczna.  

Doktorantka, co zasługuje na pozytywną ocenę, we Wstępie oraz a przede wszystkim w 

rozdziałach I i II odniosła się do dyskursu teoretycznego na temat dyplomacji kulturalnej, 

publicznej i polityki zagranicznej. Teoretyczne rozważania na temat dyplomacji kulturalnej są 
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oparte a bardzo rzetelne i świadczące o bardzo dobrej znajomości specyfiki chińskiej żródła 

pierwotne i wtórne, które znajdujemy w podrozdziałach 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 2.6. Na tym 

tle pewien niedosyt budzi rozdział I, w którym wydaje się Doktorantka odniosła się w zbyt 

małym zakresie do współczesnego dyskursu na temat dyplomacji kulturalnej, chodzi między 

innymi o publikacje z ostatnich trzech, czterech lat, 

Wydaje się, że kwestią zasadniczą, którą należałoby rozważyć jest uwypuklenie w 

rozdziałach I i II problematyki dyplomacji kulturalnej. Zmiany powinny więc dotyczyć nie 

tylko zmian tytułów rozdziałów, ale także podrozdziałów i ich struktury. Na przykład 

podrozdział 2.5. powinien nazywać się: Narzędzia dyplomacji kulturalnej w kształtowaniu roli 

i pozycji państwa w stosunkach międzynarodowych; podrozdział 1.2 powinien mieć nazwę: 

Dyplomacja kulturalna a dyplomacja publiczna. Rozdziały I i II powinny więc analizować 

pojęcie dyplomacji kulturalnej w różnym kontekście. To powinno być głównym motywem tych 

dwóch rozdziałów. Praca powinna mieć także jeden rozdział skoncentrowany jedynie na 

wykorzystaniu wushu w dyplomacji kulturalnej, omówieniu w tym kontekście studiów 

przypadków. 

Trzeba jednak dodać, że przyjęta struktura pracy jest logiczną konsekwencją i funkcją 

przyjętych wcześniej założeń badawczych oraz faktu, że praca ma charakter interdyscyplinarny, 

a jej główną dyscypliną są nauki o kulturze i religii . Biorąc pod uwagę założenia przedstawione 

przez Doktorantkę oraz chęć ukazania w sposób kompleksowy specyfiki wushu i jego znaczenia 

dla promowania Chin w świecie, także z wykorzystaniem organizacji sportowych oraz biorąc 

pod uwagę zasady, regulaminy w zakresie tych walk, tak skonstruowaną analizę 

przeprowadzoną w rozdziałach od II. do V. można uznać za uzasadnioną i należy ją ocenić 

pozytywnie. Wartością dodaną pracy jest bowiem przede wszystkim jej kompleksowy i 

holistyczny charakter. Trzeba podkreślić, iż mimo wskazanych zastrzeżeń, Doktorantka 

konsekwentnie realizuje przyjęte założenia i omawia w sposób rzetelny wybrany problem 

badawczy. Wydaje się, ze ewentualne dodanie rozdziału na temat studiów przypadków, jak 

rząd ChRL wykorzystuje wushu w dyplomacji czy rozwinięcie tego wątku w Zakończeniu 

wzbogaciłoby jedynie pracę i jeszcze silnej związałoby ją z głównym jej tematem. 

4. Sposób rozwiązania postawionego problemu badawczego 

W warstwie realizacyjnej rozprawę doktorską należy ocenić pozytywnie. Wydaje się, 

że uzyskujemy wszechstronną, kompleksową analizę na temat znaczenia chińskich sztuk walki 

jako przejaw dyplomacji kulturalnej Chin. 
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O bardzo dużej wiedzy Doktorantki na temat specyfiki Chin świadczy między innymi 

rozdział drugi. Doktorantka w sposób logiczny i klarowny dokonała omówienia w ujęciu 

syntetycznym i całościowym genezy, przesłanek i uwarunkowań dyplomacji kulturalnej Chin, 

ukazała specyfikę i charakter dyplomacji kulturalnej Chin. Trzeba wskazać, że mimo 

złożoności tej problematyki, Doktorantce udało się wskazać na główne czynniki i 

uwarunkowania, które mają wpływ na kształtowanie się obecnie dyplomacji kulturalnej w 

Chinach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje podrozdział 2.2. Na pozytywną ocenę i 

wyróżnienie zasługuje także podrozdział 2.6, który ma charakter porządkujący. W rozdziale II 

Doktorantce udało się ukazać złożoność i specyfikę dyplomacji kulturalnej Chin, która w coraz 

większym stopniu jest wykorzystywana przez ChRL. 

Rozdział III jest rzetelną, opartą o bardzo bogatą literaturę przedmiotu i co 

najważniejsze – źródła pierwotne – rekonstrukcją chińskich systemów i tradycji sztuki walki. 

Główne uwagi dotyczą nie zawartości merytorycznej, ale pewnych kwestii związanych z 

umiejscowieniem części podrozdziałów na ten temat także w rozdziale V. Wydaje się, że 

podrozdziały 5.1. i 5.2. powinny znaleźć się w rozdziale III, gdyż dotyczą one 

instytucjonalizacji chińskich sztuk walki, a nie w jaki sposób są one wykorzystywane do 

promocji Chin. Ponadto pewien niedosyt w rozdziale III związany jest także z podejściem 

deskryptywnym w poszczególnych podrozdziałach i brakiem nawet periodyzacji czy uogólnień 

na początku czy na końcu poszczególnych podrozdziałów. Mimo tych uwag należy zaznaczyć, 

że rozdział III pod względem empirycznym dostarcza bardzo dużo przykładów oraz także 

wskazuje i identyfikuje w sposób rzetelny główne uwarunkowania, cechy, kształtujące chińskie 

sztuki walki.  

Wartością dodaną pracy jest rozdział IV, w którym Doktorantka w sposób rzetelny i 

świadczący o bardzo dobrej wiedzy na wybrany problem badawczy, rekonstruuje główne 

wartości, jakie niosą ze sobą chińskie sztuki walki i omawia w jaki sposób kształtowało i 

kształtuje to życie społeczne Chińczyków. Wydaje się, na co recenzent zwracał już uwagę, że 

w zbyt małym stopniu Doktorantka ukazuje w rozdziale tym wpływ omawianych wartości na 

praktykę polityczną, dyplomatyczną Chin, także w kontekście historycznym. 

Rozdział V powinien być uzupełniony o podrozdział, który ukazywałby w jaki sposób 

wykorzystywanie przez Chiny wushu w dyplomacji kulturalnej wpływa na wizerunek, rolę, 

pozycję Chin w Azji i na świecie. Brak jest także podrozdziału, który w sposób uporządkowany, 

syntetyczny, przedstawiałby działania rządu w Pekinie dotyczącego promowania wushu. 
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Doktorantka porusza te zagadnienia w kilku miejscach rozprawy, podrozdział podsumowujący 

taką problematykę byłby wskazany. 

Wartością dodaną pracy są wnioski przedstawione w Zakończenie pracy. Autorka w 

sposób logiczny, klarowny i jednoznaczny dokonuje prezentacji wyników badań. Na 

szczególne wyróżnienie zasługują zwłaszcza strony 278.-281. Zakończenia. Dowodzą one 

umiejętności badawczych Doktorantki, zwłaszcza próby uogólnienie i generalizacji. 

Przedstawione w tej części rozprawy, na podstawie badań empirycznych, wyniki i tezy 

logicznie nawiązują do przyjętych założeń badawczych. Wnioski zawarte tam zostały ujęte w 

sposób klarowny. Stanowią one w moim przekonaniu podstawę do dalszych badań. Pozostałą 

część Zakończenia także należy ocenić pozytywnie. Można byłoby się zastanowić, czy 

Doktorantka nie powinna jednak w większym stopniu ukazać w jaki sposób wykorzystanie 

wushu w dyplomacji kulturalnej przekłada się na rolę i pozycję Chin. Uwagi te nie pomniejszają 

jednak dobrej oceny treści Zakończenia.  

Jednocześnie, mimo uwag dotyczących zwłaszcza rozdziałów IV i V, trzeba 

jednoznacznie stwierdzić, że pracę pod względem kryterium dotyczącego sposobu rozwiązania 

problemu badawczego, należy ocenić pozytywnie. Na szczególne wyróżnienie, które także 

decyduje o unikatowości tej pracy, zasługuje odwoływanie się do bardzo licznych źródeł 

pierwotnych i chińskich źródeł wtórnych. Praca dokonuje w sposób kompleksowy i rzetelny 

omówienia znaczenia chińskich sztuk walki wushu jako przejaw dyplomacji kulturalnej. 

5. Styl i język rozprawy 

Recenzowana praca została napisana w sposób komunikatywny i poprawny pod 

względem językowym. Pewne zastrzeżenia związane są z występującymi w niektórych 

miejscach w pracy sformułowaniami, mającymi charakter publicystyczny. Niedosyt recenzenta 

budzi także zbyt skromne wykorzystanie źródeł anglojęzycznych w rozdziale I. Rozdziały II i 

III wyróżniają się już jednak wyjątkowo bogatą literaturą przedmiotu oraz źródłami 

pierwotnymi. Niedosyt związany jest także ze zbyt skromnym odwoływaniem się do źródeł 

pierwotnych w kontekście działań rządu Chin na rzecz wykorzystywania wushu w dyplomacji 

kulturalnej. 

6. Najważniejsze uwagi i pytania: 

a) wydaje się, że należałoby dodać jeden rozdział lub przynajmniej znacznie 

rozbudować Zakończenie, w którym Autorka dokładniej omówiłaby działania 

rządu na rzecz promowania wushu rozpatrywanego w kontekście instrumentu 
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dyplomacji kulturalnej; powinien także znaleźć się podrozdział na temat w jaki 

sposób działania te przekładają się na rolę i pozycję Chin w świecie; 

b) należałoby także rozważyć rozbudowę rozdziału IV o treści, które omawiałaby 

wpływ tradycyjnych wartości na praktykę polityczną, dyplomatyczną; 

c) wydaje się, że w pracy w znacznie większym stopniu należałoby odwoływać się 

do dokumentów pierwotnych na temat użycia wushu w dyplomacji kulturalnej 

Chin; 

d) prośba o wskazanie przez Doktorantkę modelu teoretycznego związanego z 

klasycznymi teoriami stosunków międzynarodowym, który byłby adekwatny w 

analizie wybranego przez Doktorantkę problemu badawczego, czyli chińskie 

sztuki walki wushu jako przejaw dyplomacji kulturalnej Chin. 

Uwagi, które zgłosiłem, nie podważają jednak mojej pozytywnej oceny recenzowanej 

rozprawy. Jest to solidne, rzetelne i całościowe omówienie znaczenia chińskich sztuk walki 

wushu jako przejaw dyplomacji kulturalnej Chin. Rozprawa oddaje w pełni specyfikę i 

złożoność tej problematyki. Praca ma charakter nowatorski, zwłaszcza w Polsce. 

Konkluzje 

 Rozprawa doktorska mgr Ewy Wiśniewskiej zasługuje na pozytywną ocenę. Spełnia 

ona kryteria metodologiczne, merytoryczne i formalne. Doktorantka opanowała wiedzę o 

przedmiocie badania oraz wykazała się umiejętnościami badawczymi, w tym potrafi 

zidentyfikować problem badawczy, a następnie kreatywnie go rozwiązać. Rozprawa 

potwierdza kompetencje analityczne Doktorantki. Należy także wskazać, że rozprawa służy na 

pewno lepszemu poznaniu omawianej problematyki. Tematyka pracy jest wartościowa i 

innowacyjna. Praca z punktu widzenia stanu badań ma charakter nowatorski. Tym samym 

należy podkreślić, że recenzowana praca doktorska spełnia ustawowe wymagania pracy 

doktorskiej. Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o dopuszczenie Doktorantki do dalszych 

etapów w procedurze doktorskiej.  


