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1. Podstawa formalna recenzji 

Podstawą wykonania recenzji było powołanie mojej osoby na recenzenta przez Radę 

Naukową Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna na 

Wydziale Geografii Społeczno–Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im, 

Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2022. Zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi wynikającymi z ustawy o stopniach i tytule naukowym w związku z art. 

179 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

Zadaniem recenzenta jest ocena czy: a) rozprawa doktorska stanowi oryginalne rozwiązanie 

problemu naukowego b) rozprawa doktorska wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata 

c) czy doktorant wykazuje umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. 

2. Podstawowe informacje o rozprawie: objętość, struktura i układ pracy 

Rozprawa liczy (wraz z dwoma załącznikami) 238 stron podzielonych na 8 rozdziałów. 

Składają się nań rozdział wprowadzający, następnie teoretyczny (zawierający podstawy 

terminologiczne i koncepcyjne pracy), kolejno pięć rozdziałów, których zakres i układ 

odpowiada postawionym we wstępie pytaniom badawczym oraz rozdział końcowy, 

zawierający główne wnioski i rekomendacje. Następujące po nich części techniczne pracy 

obejmują spis tabel i rycin (w liczbie odpowiednio 17 i 37), wykorzystanych pozycji literatury 

oraz dwa załączniki obejmujące kwestionariusz wywiadu w języku polskim i gruzińskim. 

Rozprawa, w mojej opinii, składa się z dwóch, dość niezależnych części. W każdej z nich 

autorka wykorzystuje inny zestaw metod i koncepcji badawczych. Pierwsza z tych części, 

zoperacjonalizowana w postaci pytań badawczych nr 1–4 i zawarta w rozdziałach 1–4, jest 

próbą interpretacji procesów rozwoju Gruzji w duchu koncepcji zależności od ścieżki (path 

dependence). Explicite realizuje ona postawiony przez autorkę główny cel pracy. Druga część 

rozprawy, dotyczy uwarunkowań oraz poziomu i dynamiki rozwoju gruzińskich regionów 

(rozdziały 5–7) i koncepcyjnie oraz metodycznie wpisuje się w popularne w geografii 

społeczno–ekonomicznej analizy zróżnicowań przestrzennych. Zarówno w jednym, jak i 
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drugim obszarze Autorka przekonująco oddaje przesłanki podjęcia tematu i celnie identyfikuje 

lukę badawczą. Układ całości uważam za przemyślany, przejrzysty i logiczny.  

3. Ocena strony merytorycznej rozprawy 

Głównym celem rozprawy jest „pogłębiona analiza ścieżki rozwoju społeczno–gospodarczego 

Gruzji i jej regionów, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji systemowej” (s. 9). Zakres 

czasowy pracy obejmuje lata 1991–2020, prowadzona jest ona w dwóch skalach 

przestrzennych: krajowej oraz regionalnej. Warto podkreślić, że w polskiej literaturze z zakresu 

geografii społeczno–ekonomiczej prace wykorzystuje koncepcję zależności od ścieżki w 

interpretacji i wyjaśnianiu kierunku i przebiegu rozwoju w skali regionalnej i krajowej są jak 

dotąd nieliczne (Jasiński 2010, Domański i in. 2010, Dziemianowicz 2017), gros analiz 

koncentruje się na poziomie miast czy układów aglomeracyjnych, a niekiedy sektorów 

gospodarki (np. Stryjakiewicz 2010, Dawidko, Micek 2015).  

Chcę silnie zaakcentować, że interpretacja procesów rozwoju społeczno–gospodarczego 

Gruzji po 1991 r. w oparciu o koncepcję zależności od ścieżki jest dużym wyzwaniem. Wśród 

wielu wyzwań i licznych pułapek na które może natrafić adept(ka) tej koncepcji wskazałbym 

na funkcjonujące w różnych dyscyplinach odmienne jej ujęcia, odmienne propozycje 

terminologiczne, niejasność wielu pojęć, często sprowadzających się do określeń 

metaforycznych (zob. np. Henning, Stam i Wenting 2013: Path Dependence Research in 

Regional Economic Development: Cacophony or Knowledge Accumulation?). Osobną kwestią 

jest samo ujmowanie przyczynowości przez autorów posługujących się tą koncepcją, które 

sprowadzane jest często do prób wyodrębnienia lokalnych łańcuchów przyczynowych w 

systemach złożonych, co może wieść na manowce. 

Zamierzeniem Autorki jest osadzenie swojej analizy w nurcie tzw. wąskiego ujęcia koncepcji 

zależności od ścieżki, nazwane kanonicznym przez Martina (2010). Jego istota polega na 

identyfikacji procesów o charakterze nieergodycznym, gdzie relatywnie krótko trwające, 

przełomowe okresy stwarzające możliwość wielokierunkowego rozwoju procesu – określane 

m.in. w literaturze angielskojęzycznej takimi terminami jak critical junctures, turning points, 

crises, unsettled times, shocks – mają kluczowe znaczenie w kolejnej fazie procesu, gdzie 

obrany kierunek rozwoju jest utrwalany. Kiedy identyfikujemy taki proces, właściwe jego 

wyjaśnienie wymaga określenia kluczowych wydarzeń oraz warunków, które kierują go na 

szczególną trajektorię rozwoju i utrzymują go na niej.  

Pomysł, by wykorzystać w interpretacji procesów rozwoju Gruzji koncepcję zależności od 

ścieżki w jej wąskim ujęciu uważam za trafny, gdyż upadek ZSRR umożliwił różne trajektorie 

transformacyjne, którymi podążyły poszczególne republiki. Uprawomocniona jest hipoteza że 

w czasie tym możliwy był wielokierunkowy rozwój, a podjęte wówczas kluczowe decyzje 

wpływały na przyjęte modele transformacji, tworzące nowe instytucjonalne i strukturalne 

podstawy rozwoju, utrwalane w następującej po tym okresie fazie1. Historycznie ukształtowane 

 
1 Doskonale opisuje to Tarrow (2017) ‘at times, sometimes as the result of exogenous change and 
sometimes through internal developments, states go through phases of major earthquakes—critical 
junctures—i.e., “moments in which uncertainty as to the future of an institutional arrangement allows 
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cechy Gruzji (wymienione przez Autorkę m.in. na s. 6–7 i 33–34) nie wskazywały 

jednoznacznie, który model transformacyjny zostanie przez tę republikę obrany, co otwiera 

pole do jego wyjaśnienia w modelu koncepcyjnym zależności od ścieżki. Nota bene 

uzasadnienie dlaczego Gruzja jest ciekawym przypadkiem do analizy w duchu koncepcji 

zależności od ścieżki mogłoby być przez Autorkę silniej zaakcentowane w rozdziale 1 i 2 pracy 

(zob. s. 17 i 32–33).  

Kluczowe dla rozprawy terminy, stanowiące jednocześnie ważny element wyjaśniania w 

wąskich ujęciach zależności od ścieżki to punkt zwrotny (turning point, critical juncture) i 

krytyczny splot wydarzeń (critical conjuncture). Jak zauważyli Capoccia i Keleman (2007) 

„pomimo teoretycznego i praktycznego znaczenia critical junctures jako momentów 

genetycznych dla tworzenia się instytucjonalnych stanów równowagi, autorzy analizujący 

procesy zależne od ścieżki poświęcają im niewiele uwagi i koncentrują się głównie na 

kolejnej, samowzmacniającej fazie procesu (s. 342). Fakt, że autorka szczególną uwagę w 

swoich rozważaniach poświęca temu mniej rozeznanemu elementowi koncepcji zależności od 

ścieżki uznaję za jej dużą wartość, obiecującą wniesienie wkładu w rozwój teoretyczny 

koncepcji.  

O ile moim zdaniem autorka bardzo celnie zauważyła potencjał eksplanacyjny koncepcji 

zależności od ścieżki w zrozumieniu i interpretacji rozwoju społeczno–gospodarczego Gruzji, 

konceptualizacja i operacjonalizacja tej części rozprawy pozostawia niedosyt. W mojej 

opinii wiąże się to przede wszystkim z niewystarczająco precyzyjnie i konsekwentnie 

stosowanej w rozprawie terminologii z zakresu tej koncepcji, braku odniesienia do 

metodologicznego rygoru analizy critical juncture opracowanych w klasycznych dla tego nurtu 

pracach, w szczególności Collier i Collier (1991), Mahoney (2000) oraz Capoccia i Keleman 

(2007) i Soifer (2012) zob. też. Collier i Munck 2017. W mojej opinii – co jest oczywiście 

zaproszeniem do dyskusji i polemiki – Autorka rozumie podstawowe pojęcia critical juncture i 

critical conjuncture odmiennie niż ma to miejsce we współczesnych pracach teoretycznych z 

zakresu koncepcji path dependence równocześnie niewystarczająco uzasadniając takie 

ujęcie. Przyjrzyjmy się bliżej tej kwestii. Doktorantka twierdzi, że „w przypadku Gruzji wybicie 

z dotychczasowej radzieckiej sekwencji nie było momentem (ang. critical juncture), a raczej 

splotem wydarzeń (ang. critical conjuncture) (s. 6) zaś na s. 34 podobnie: „wydarzenia i zakres 

przemian polityczno–gospodarczych, które miały miejsce po odzyskaniu przez Gruzję 

niepodległości wskazują, że w jej przypadku wybicie nie było momentem, punktem zwrotnym 

(ang. critical juncture), a raczej splotem wydarzeń (ang. critical conjuncture), trwającym 12 lat 

okresem, w którym władze kraju nie rozpoczęły faktycznego procesu przemian systemowych” 

Z kolei na s. 29 czytamy, że “[…] wystąpienie nowego critical juncture lub critical conjuncture 

jest warunkiem koniecznym dla zmiany dotychczasowej ścieżki rozwoju”, a w odnośniku do 

tego zdania, że „choć nie zawsze wystarczającym […]. Wystąpienie momentu przełomowego 

nie jest tym samym gwarantem obrania nowej ścieżki, zmiany trajektorii rozwojowej” (przypis 

nr. 12 s. 29). Charakterystyczne jest też zdanie na s. 73 gdzie Doktorantka stwierdza, że „na 

 
for political agency and choice to play a decisive causal role in setting the institution on a certain path 
of development, a path that then persists over a long period of time [Capoccia 2015, 148]”’ 
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obecny stan gospodarki kraju oraz sytuację materialną jego mieszkańców istotny wpływa ma 

opóźniony proces transformacji systemowej, rozpoczęty po ustaniu tzw. critical conjuncture”.  

W zdecydowanej większości prac (wyjątkiem są niektóre starsze prace historyków, np. Braudel 

1980) Istotą fazy rozwoju procesu zależnego od ścieżki, która może być określona jako critical 

juncture nie jest – dłuższy lub krótszy czas jego trwania per se. Przykładowo, w pracy Collier 

i Collier (1991) zidentyfikowane critical junctures trwały między 9 a 33 lat, a w analizie 

Ackermana (2010) 10 lat. Czas trwania fazy critical juncture ma wymiar względny – należy 

odnosić go do czasu trwania sekwencji, którą on inicjuje i powinien zarazem być od niej 

znacznie krótszy. Według heurystycznego modelu Capoccia i Kalemana (2007) okres 

krytycznego złączenia jest tym bardziej „krytyczny” im trwa krócej w stosunku do sekwencji 

którą zapoczątkowuje (drugą cechą krytyczną wg tych autorów jest tzw. skok 

prawdopodobieństwa). Z samej definicji critical junture czy też critical cojuncture wyczerpuje 

znamiona punktu startowego dla nowej fazy rozwoju zależnego od ścieżki (jest terminem 

endogenicznym dla koncepcji), a jako taki nie można go rozpatrywać jako warunek konieczny 

czy wystarczający o charakterze egzogenicznym. Specyficznym typem jest critical conjuncture 

skonceptualizowany przez Mahoney (2000) jako nieprzewidywalne zejście się kilku 

oddzielnych sekwencji, które doprowadzają do wykształcenia się nowej trajektorii2. 

Empirycznie rozumowanie takie wykorzystali np. cytowany przez autorkę Goldstone (1998) w 

interpretacji rewolucji przemysłowej w Anglii, a w polskiej literaturze Domański i in. (2010) w 

analizie trajektorii rozwojowej Małopolski.  

Określenie czy dany okres czasu wyczerpuje znamiona critical conjunture wymaga 

rygorystycznej metody. Dotychczas w literaturze stosowano analizy trajektorii w oparciu o 

kilka sposobów, takich jak prześledzenie procesu, analizy kontrfaktualnej oraz analizy 

porównawczej (zob. przegląd w Capoccia i Kaleman, 2007). Analizę zastosowaną przez 

Autorkę – w mojej opinii intuicyjnie, gdyż nie jest to wyrażone w pracy explicite – można wpisać 

w nurt „prześledzenia procesu” (tracing the proces) a według typologii Tilly’ego (1984) wpisuje 

się ona w tzw. porównanie indywidualizujące. Autorka odwołuje się też do metody 

porównawczej w części 4.1, zatytułowanej „warianty wejścia na nową ścieżkę rozwoju”. O ile 

rozważania w części 4.1 uważam za silną stronę pracy, to zarówno w rozdziale 3 jaki w 

podrozdziale 4.2 zabrakło mi rygoryzmu analitycznego, który można było uzyskać np. przez 

oparcie się na metodzie zaproponowanej przez Mahoneya (2000) czy metodzie narracyjnej w 

ujęciu Capoccia i Kalemana (2007). W efekcie o ile nie mam wątpliwości, że wyznaczony przez 

Autorkę okres po 1991 r. wyczerpuje znamiona punktu zwrotnego (turning point, critical 

juncture), który w polskiej literaturze chyba najlepiej zdefiniował Kukliński (2007) jako „głęboką 

i szybką zmianę struktur i sił rozwoju”, to nie czuję się przez Autorkę do końca przekonany, że 

ma on charakter „krytycznego splotu wydarzeń” (critical conjuncture) w rozumieniu tego 

terminu we współczesnej literaturze przedmiotu, a zwłaszcza w ujęciu chyba najważniejszej w 

światowej literaturze dla konceptualizacji tego pojęcia pracy Mahoney’a (2000).  

Szkoda, że Doktorantka nie dostrzegła też potencjału eksplanacyjnego nowych ujęć 

koncepcyjnych związanych z tworzeniem się nowych ścieżek rozwojowych (path creation), na 

 
2 “Historical sociologists use the expression ‘conjuncture’ to refer to this coming together or temporal 

intersection of separately determined sequences” (Mahoney 2000: 527). 
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polskim gruncie twórczo rozwiniętych szczególnie w ramach projektu Regio Future 

Programme (zob. Galar w Jakubowska i in. 2007; Kukliński 2013). Analiza powstawania 

nowych ścieżek weszła do kanonu współczesnej geografii ekonomicznej (zob. np. The New 

Oxford Handbook of Economic Geography (Boschma, Frenken 2018), a bogaty już dorobek 

koncepcyjny w tym nurcie pozwoliłby Autorce na głębszą analizę wchodzenia Gruzji i jej 

regionów na nową ścieżkę rozwoju zawartej w rozdziale czwartym pracy. Byłaby to też 

dodatkowa okazja do wniesienia istotnego i oryginalnego wkładu konceptualnego. Analizy 

tworzenia nowych ścieżek rozwoju są bowiem nadal niewystarczająco powiązane z wymiarem 

instytucjonalnym i relacjami władzy (zob. np. MacKinnon i in. 2009; Pike i in. 2009, Steen, 

Hansen 2018, Hassink i in. 2014) a ujęcie Doktorantki moim zdaniem ma potencjał by tę lukę 

badawczą się wpisać. 

Rozdziały 5 pracy rozpoczyna drugą część pracy [wyróżnienie części moje – KG], w której 

Autorka dokonuje analizy poziomu i dynamiki rozwoju gruzińskich regionów w ujęciu 

ilościowym (rozdziały 6), pogłębiając tę analizę jakościowymi badaniami w postaci wywiadów 

przeprowadzonych w dwóch celowo dobranych regionach Gruzji (Imeretii oraz Raczy-

Leczchumi i Dolnej Swanetii). Otwierający tę część rozdział 5, mający w mojej opinii charakter 

łącznikowy pomiędzy częściami pracy, jest merytorycznie bardzo wartościowy, posiadając 

charakter solidnego kompendium wiedzy o Gruzji.  

Procedura badawcza zastosowana w określeniu poziomu i dynamiki rozwoju gruzińskich 

regionów nie budzi moich większych wątpliwości. Generalnie jest ona przeprowadzona z 

zachowaniem wszystkich zasad sztuki, co zresztą nie dziwi biorąc pod uwagę bogaty dorobek 

szkoły poznańskiej w tego typu analizach. Moje główne zastrzeżenie dotyczy doboru cech 

diagnostycznych na potrzeby konstrukcji wskaźnika rozwoju społecznego. Zestaw ten jest 

dość ubogi, co – zgadzam się z Autorka po przeprowadzonej własnej kwerendzie danych 

regionalnych Gruzińskiego Urzędu Statystycznego3– w dużej mierze wynika z podkreślonej 

przez autorkę niewielkiej liczby dostępnych danych statystycznych na odpowiednim poziomie 

dezagregacji przestrzennej. Niemniej przyjęcie takich wskaźników jak: przyrost naturalny na 1 

tys. mieszkańców, czy liczba muzeów na 1 tys. mieszkańców nie jest moim zdaniem zbyt 

trafne. Znacznie lepszymi wskaźnikami byłby klasyczny wskaźnik śmiertelności noworodków 

(dostępny dla lat 1994–2020 na poziomie regionów) czy liczby zwiedzających muzea niż liczby 

placówek muzealnych (ewentualnie średnia z tych dwóch miar). W efekcie zastosowanie 

takich, a nie innych wskaźników, a także tego, że jeden z gruzińskich mkhare (Racha–

Lechkhumi i Kvemo Svaneti) ma bezwzględnie niewielką populację, znacznie odbiegającą 

wielkością od pozostałych regionów, co przy przeliczaniu per capita sztucznie zawyża jego 

pozycję, doktorantka osiągnęła wynik, który jest – jak się wydaje dla niej samej, jako 

posiadającej dużą wiedzę o terenie badań – zaskakujący. W grupie 2 jednostek o najwyższym 

poziomie rozwoju znalazły się bowiem – jak napisała Autorka „regiony skrajnie się od siebie 

różniące” (s. 135). Doktorantka słusznie zauważyła, że jest głównie artefaktem statystycznym 

i nie odzwierciedla faktycznego poziomu rozwoju (zob. s. 137). Doceniam to krytyczne 

podejście Autorki do wyniku przeprowadzonej procedury, rodzi się jednak pytanie czy jednak 

nie należało testować alternatywnych zestawów wskaźników lub innej metody konstrukcji 

wskaźnika syntetycznego? W każdym razie bardzo cieszy mnie konkluzja Autorki zawarta na 

 
3 https://www.geostat.ge/en/modules/categories/93/regional-statistics  

https://www.geostat.ge/en/modules/categories/93/regional-statistics
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s. 206, gdzie stwierdza ona, że „przykład wysokogórskiej Raczy-Leczchumi dowodzi, iż w 

wielu przypadkach analiza ilościowa jest niewystarczająca, a realna ocena sytuacji społeczno-

gospodarczej danej jednostki terytorialnej zawsze wymaga dodatkowej oceny merytorycznej, 

opartej na dobrej znajomości badanego obiektu”. 

Generalnie analizy dynamiki i poziomu rozwoju regionów Gruzji zaprezentowane w rozdziale 

6 (zwłaszcza w zakresie komponentu gospodarczego) i kończące się autorską ich typologią 

uważam za wartościowe poznawczo. Interesujące są również wyniki osiągnięte w wyniku 

przeprowadzonych wywiadów z mieszkańcami dwóch gruzińskich regionów. Trochę zabrakło 

mi jedynie w tym rozdziale cytatów z wypowiedzi badanych, co niewątpliwie ożywiłoby 

narrację. Myślę, że warto byłoby też pokusić o bardziej procesowo-problemowe 

podsumowanie tej części. Za bardzo wartościowe uważam wypracowane na podstawie części 

empirycznej pracy rekomendacje zawarte w części Wnioski i Rekomendacje.  

Na koniec zamarkuję dwie uwagi szczegółowe. Za niezbyt szczęśliwe uważam używanie 

określenia „kapitał inkluzywny” jako synonim kapitału społecznego wiążącego (bonding). 

Określenie spajający/wiążący kapitał społeczny jest w mojej opinii znacznie celniejsze i 

zapobiega czasami dość niefortunnym sformułowaniom, np. z rozważań na s. 106 wynika, że 

wzrost znaczenia powiązań inkluzywnych prowadzi do ekskluzji społecznej.  

Byłbym też bardziej ostrożny w negatywnej ocenie rosnących zróżnicowań regionalnych, 

którym towarzyszą równocześnie pozytywne zmiany gospodarcze. Zgodnie z zasadą 

sprawiedliwości J. Rowlsa (1971) nierówności społeczne i ekonomiczne nie są 

niesprawiedliwe, jeśli działają na korzyść najmniej uprzywilejowanych. W tym sensie, duże i 

rosnące nierówności, które wynikają z szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego danego 

obszaru nie muszą być negatywne, jeśli przyczyniają się do poprawy szans życiowych i jakości 

życia grup najsłabszych (zob. np. dyskusja Domański 2021 a Perdał i in. (2020). Swoją drogą 

stwierdzenie czy mamy do czynienia z faktyczną dywergencją rozwoju gruzińskich nie jest dla 

mnie oczywiste w świetle wyników osiągniętych przez Autorkę (zob. rycina 35).   

4. Ocena strony technicznej pracy 

Rozprawa od strony edycyjnej i językowej przygotowana jest na wysokim poziomie. W całej 

rozprawie zidentyfikowałem tylko kilka drobnych błędów (s. 34, 106). Równie starannie 

opracowana jest szata graficzna: mapy statystyczne i wykresy.  

5. Konkluzja 

Mgr Julia Kaczmarek–Khubnaia w swojej rozprawie doktorskiej podjęła się ambitnego, 

ważnego poznawczo, metodycznie i pragmatycznie wyjaśnienia mechanizmów rozwoju Gruzji 

i jej regionów po 1991 r. Silną stroną rozprawy jest w moim odczuciu przede wszystkim 

poszerzenie wiedzy o uwarunkowaniach i rozwoju Gruzji i jej regionów a także określenie 

poziomu i dynamiki rozwoju gruzińskich regionów. Natomiast szansa, jaką stwarzała przyjęta 

przez autorkę rama interpretacyjna pracy w oparciu o koncepcję zależności od ścieżki nie 

została moim zdaniem w pełni wykorzystana. Niewątpliwie praca doktorska jest oryginalnym 

rozwiązaniem problemu naukowego. Mgr Julia Kaczmarek–Khubnaia wykazała w niej 

wystarczającą ogólną wiedzę teoretyczną, chociaż odczuwam niedosyt w zakresie odwołań 
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do prac z zakresu koncepcji path dependence i path creation. Po lekturze rozprawy, mimo 

przedstawionych w ocenie merytorycznej uwag polemicznych i zastrzeżeń, stwierdzam że 

Autorka posiada zdolność do samodzielnej pracy badawczej dlatego też uznaję, że rozprawa 

spełnia warunki wynikające z ustawy o stopniach i tytule naukowym w związku z art. 179 ust. 

1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wnioskuję 

o dopuszczenie mgr Julii Kaczmarek–Khubnaia do dalszych etapów postępowania w 

przewodzie doktorskim.  

 

Dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ 

[podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym] 
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