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pt. Relacje między strojem a polityką. Przekaz pozawerbalny działalności politycznej 
kobiet w Chinach i Indiach. Przypadki wybitnych przedstawicielek życia politycznego obu 

krajów.


	 Tematem dysertacji jest analiza strojów sześciu wybranych kobiet aktywnych w 
sferze politycznej w Indiach i Chinach (po trzy z każdego kraju). Jako cel Autorka 
postawiła sobie ustalenie, czy istnieją wzajemne zależności między ich strojami a 
realizowanymi przez nie celami politycznymi. 

	 Pierwszy rozdział pt.: Definiowanie mody i wpływ polityki na modę Chin i Indii 
podzielony jest na kilka pomniejszych części. W pierwszym Autorka rozważa problemy 
definicyjne terminów takich jak moda, strój oraz kostium. Odnosi się tutaj między innymi 
do terminów słownikowych oraz rozważań filozofów i badaczy zajmujących się tymi 
kwestiami. Rozpoczęcie rozważań od tego zagadnienia jest jak najbardziej zasadne, 
jednakże zabrakło odniesień do klasycznego już dzieła na ten temat czyli The Psychology 
of Clothes J. C. Flügela, który już w latach 30 XX w. podjął wiele zagadnień, które dalej 
dopiero były rozwijane przez kolejne pokolenia badaczy. 

	 W drugiej części przedstawia zagadnienie postrzegania mody azjatyckiej. Odnosi 
się tutaj do szeregu publikacji, z których najstarsza datuje się na 1805 r. (The Costume of 
China). Wybór prac ma charakter przypadkowy bądź jest on powodowany jakimś 
kluczem, którego jednak Autorka nie wyjaśnia. Jeśli bowiem rozpoczyna od 
dziewiętnastego wieku, to brakuje wielu pozycji, w których autorzy podejmowali takie 
zagadnienia. Szkoda też, że niektóre wątki nie zostały tutaj rozwinięte. Szczególnie w 
kontekście omawianej tematyki należałoby poszerzyć zrównywanie stroju wschodniego 
do starożytnego europejskiego. Jest to bardzo ważna kwestia, będąca częścią większej 
strategii kolonialnej, tendencji do tak zwanej antykizacji niektórych kultur. Brakuje przez to 
ważnych teoretyków tego typu zagadnień jak między innymi Johannes Fabian (Time and 
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the Other: How Anthropology Makes Its Object, Chichester: Columbia University Press, 
2002) czy też Edward Said (Orientalizm, liczne wydania w różnych językach, np. tł. Witold 
Kalinowski, wstęp Zdzisław Żygulski jun., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1991). W pierwszym zdaniu tego podrozdziału Autorka pisze: “badacze, którzy 
podejmowali w swoich rozważaniach temat mody, zwykle swoje teorie opierali na gruncie 
europejskim, używając innych regionów świata jako kontrastu” (s. 21) oraz 
“europocentryczne postrzeganie mody wymagało opracowania korpusu słownictwa 
określającego strój niemieszczący się w tej kategorii” (s. 24). Nie jest dla mnie zrozumiałe, 
dlaczego przyjęto tu postawę europocentryczną, skoro doktorat jest poświęcony strojom 
Azjatek. Autorka koncentruje się tutaj na wybranych tekstach zachodnich, a badacze 
azjatyccy i kwestie ich postrzegania stroju są potraktowane marginalnie i ograniczone do 
Chin, spojrzenie indyjskie zostało natomiast zupełnie pominięte.

	 Następne dwa duże podrozdziały poświęcone są problematyce mody w 
kontekście politycznym, kolejno w Chinach (1.3) i Indiach (1.4). Każdorazowo Autorka 
wskazuje na momenty kluczowe w historii i kulturze, które powodowały zmiany w modzie. 
W każdym rozdziale znajduje się także tabela porządkująca to zagadnienie. Ten zarys 
historyczny jest jak najbardziej zasadny i ciekawy. Niestety nie obyło się w nim bez 
błędów i uogólnień. Jednym z ważniejszych, jeśli chodzi o tematykę pracy, jest użycie 
terminu czador w kontekście sari w z przełomu XIX i w XX w.  Z uogólnień można 
wskazać na stwierdzenie, że po włączeniu Indii w skład Imperium arystokracja 
zaakceptowała nową modę. Należałby tu zwrócić uwagę na fakt, że czynili to głównie 
mężczyźni, podczas gdy kobiety znacznie rzadziej (nawet przejmując inne elementy, np. 
elementy wystroju mieszkania czy sposób prezentowania na portretach). Zdziwienie 
wywołuje również wyjaśnienie wyboru zakresu czasowego analizowanych zjawisk, cytuję 
“kalendarium wpływu sytuacji politycznej na modę Subkontynentu Indyjskiego 
rozpoczyna się, na ile można to ustalić na podstawie istniejących źródeł, od czasów 
dynastii Guptów (320-720)" (s. 49). Takie stwierdzenie przyprawia o zdumienie, jako że 
liczne źródła pokazują coś odmiennego. Wspomnieć należy choćby o dynastii Kuszanów 
(II-III w. n.e.) i pojawiającej się wraz z nią licznie odzieży obcego pochodzenia, która do 
dziś wręcz przetrwała w wizerunkach niektórych bóstw. Sama Autorka przyznaje jednak 
kilka stron dalej, że za Guptów popularnością cieszyły się ubiory zapożyczone od 
Kuszanów. W kolejnym zdaniu sięga jeszcze dalej, do wpływów greckich. Kuszanowie 
pojawiają się też znowu znacznie później w dysertacji (s. 101 -102), gdzie sama Autorka 
przyznaje, że wprowadzili do mody dworskiej nowe stroje. Powoduje to duży chaos w 
rozważaniach, warto by było jednak analizować zjawiska zmieniającej się mody 
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chronologicznie, zwłaszcza że w pracy przewija się wątek związków polityki/władzy ze 
strojem. Pomocnym zatem byłoby uporządkowanie wpływów poszczególnych władców 
na strój indyjski. Szkoda też, że Autorka nie sięgnęła też do polskiej literatury przedmiotu 
na ten temat (Agnieszka Sylwia Staszczyk, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV 
w. n.e. Ikonografia i forma, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013).

	 Kolejny duży rozdział pracy poświęcony jest charakterystyce wybranych strojów w 
kulturach Chin i Indii. Każdorazowo Autorka wychodzi od nakreślenia problemu stroju w 
ważnych tekstach dla danej kultury, takich jak na przykład w Chinach pisma 
konfucjańskie czy w Indiach literatura kształtująca normy obyczajowe i prawne jak np. 
Manusmryti czy Arthaśastra. W tej części Autorka niekiedy odnosi się kilkakrotnie do 
przestarzałej literatury, np. do pozycji A. Bashama Indie; a już niedopuszczalne w pracy 
naukowej w języku polskim jest pominięcie polskiego tłumaczenia Manusmryti, 
dokonanego z sanskrytu przez jednego z najwybitniejszych polskich indologów, prof. 
Marię Krzysztofa Byrskiego, a powoływanie się na tłumaczenie angielskie, w dodatku 
dziewiętnastowieczne! (Manusmryti czyli Traktat o zacności / Manu Swajambhuwa; 
Kamasutra czyli Traktat o miłowaniu / Watsjajana Mallanaga, tł., wstęp, przedmowa, 
przypisy, słowniczek Maria Krzysztof Byrski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1985). W dalszej części przedmiotem analizy stały się najbardziej typowe stroje w każdym 
z krajów. Autorka wyodrębniła poszczególne z nich i omówiła w rozwoju historycznym i 
regionalnym. Słuszne było tutaj rozszerzenie analizy również o typowe motywy zdobnicze. 
Często niosą one za sobą bowiem przesłanie symboliczne, którego znajomość pogłębia 
zrozumienie wydźwięku danego stroju.  Dobrze również, że Autorka uwzględniła tutaj 
obecne trendy modowe, w tym inspiracje hitami filmowymi Bollywood. Tutaj też niestety 
nie obyło bez potknięć i błędów (np. twierdzenie, że “tunika kamiz posiada długie 
rękawy”, podczas, gdy występuje ona również z krótkimi jak i rękawami 3/4). Zabrakło tu 
odniesienia do kilku publikacji z zakresu strojów, w tym np. ważnego opracowania na ten 
temat Pravina Shukla, The Grace of Four Moons: Dress, Adornment, and the Art of the 
Body in Modern India, Bloomington: Indiana University Press, 2008.  W rozdziale tym 
zastanawia też wybór jedynie źródeł literackich, a pominięcie dzieł plastycznych, które na 
znacznie szerszą skalę ukazują bogactwo strojów w poszczególnych krajach. Całość 
wieńczy ciekawe podsumowanie, w którym Autorka zestawia poszczególne zagadnienia i 
stara się znaleźć podobieństwa między analogicznymi kwestiami dotyczących stroju w 
Chinach i Indiach. Ta część jest jedną z ciekawszych w tym rozdziale, widoczna jest 
umiejętność twórczego myślenia i wyciągania wniosków. 
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	 Trzeci, duży rozdział, będący właściwie zasadniczą częścią rozważań, poświęcony 
jest studiom przypadków - omówieniu strojów wybranych kobiet uczestniczących w życiu 
politycznym Chin i Indii. Analizowane postaci zostały wybrane w taki sposób, aby jak 
najbardziej zachować symetrię czasową pomiędzy przypadkami przykładami z obu tych 
krajów. Przy czym w przypadku Chin każda z badanych kobiet była szczególnie aktywna 
na arenie politycznej w innym czasie, natomiast w kontekście indyjskim doszło do 
zazębienia okresów ich działalności. Sposób ubierania się każdej z pań Autorka 
rozpatrywała z odniesieniu do czterech kategorii. Pierwsza z nich obejmuje aktywności 
związane uczestnictwem w oficjalnych wizytach zagranicznych, druga - związane z 
podejmowaniem zagranicznych gości na terenie własnego kraju, trzecia - o charakterze 
oficjalnym, związanymi z polityką wewnętrzną, a czwarta - sytuacje mniej oficjalne, 
związane z dodatkową działalnością bądź o charakterze prywatnym. Stroje 
przeanalizowane zostały w kilku głównych aspektach: z uwagi na ich pochodzenie, ze 
względu na fason, krój, materiał, kolor i wzornictwo oraz w relacji do elementów 
dodatkowych, jak fryzura, biżuteria czy buty. 

	 Pracę wieńczy Zakończenie, w którym Autorka zamieściła głównie wnioski ze 
swoich badań. Jest ono zdecydowanie objętościowo za duże w stosunku do całej pracy. 
Bardziej zasadnym byłoby wyodrębnienie najważniejszych konkluzji w osobnym rozdziale, 
a tutaj zamieszczenie jedynie podsumowanie całości pracy. 

	 Techniczna strona pracy wymaga dużego dopracowania, szczególnie zapisy nazw 
geograficznych, imion, nazw własnych i tytułów. Autorka we Wstępie zaznacza “w 
przypadku zapisu indyjskich terminów oraz nazw geograficznych zastosowano 
transkrypcję spolszczoną. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień, związanych z 
brakiem w polszczyźnie ustalonych form zapisu indyjskich nazwisk, zapisywane są one w 
języku angielskim” (s. 11). Nie trzyma się jednak tych założeń i w pracy jest prawdziwy 
chaos w tym zakresie. Trudno znaleźć jakikolwiek klucz w ich stosowaniu. Czasem mamy 
Kaśmir (zamiast ogólnie przyjętego Kaszmir), innym razem Benares, który jest 
przestarzałym terminem z angielskiego (zamiast przyjętego obecnie Waranasi), niekiedy 
Autorka w nawiasie podaje współczesną nazwę Bombaj (Mumbai), a wielu przypadkach 
tak nie czyni. Istnieje standaryzacja nazw geograficznych opracowana przez Komisję 
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie 
Kraju, opublikowana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, która wydaje się być 
Autorce nieznana. Znacznie gorzej jest z imionami, które notorycznie pojawiają się w 
angielskim zapisie, podczas gdy polskie formy są powszechnie przyjęte, zarówno w 
literaturze naukowej, jak i popularnej (np. Harsha zamiast Harsza, Kanishka zamiast 
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Kaniszka), a już zupełnie niedopuszczalna jest nieznajomość polskiego zapisu imienia 
boga Kryszny/Kriszny, który pojawia się również w angielskiej formie Krishna (s. 92). 
Sprawia to wrażenie, że Autorce obce są te postaci i nie zna literatury w języku polskim. 
Taka sama sytuacja pojawia się w tytułach dzieł literackich, gdzie nie dość, że nie ma 
wersji polskiej tak popularnych terminów jak tytuły dzieł wedyjskich, to jeszcze te same 
prace są różnie zapisywane: np. Rigveda (s. 87, 109), Rigweda (s. 88), Atharwa-Veda (s. 
87) - brak tu powszechnie przyjętych form polskich oraz jakiejkolwiek konsekwencji 
zapisu. Podobnie jest z śastrami, mamy tutaj nie wiadomo dlaczego terminologię 
angielską - Arthashastra. 

	 Brak również konsekwencji w zapisach bibliograficznych prac anglojęzycznych - 
niekiedy cały tytuł zapisywany jest wielkimi literami, a niekiedy nie; czasem obie te formy 
są nawet w jednym tytule (np. na stronie 200). Wątpliwości budzi też użycie terminu 
Czasopisma, określające część bibliografii, w której zamieszczone zostały artykuły. 
Zasadniej byłoby właśnie użyć terminu artykuły, Autorka bowiem powołuje się na wybrane 
teksty zamieszane w czasopismach, a nie całe serie. Bibliografię należałoby też znacznie 
uzupełnić, nie tylko o wskazane wyżej prace, których brak jest szczególnie zauważalny, 
ale także wiele innych, choćby dotyczących samej tematyki pracy, czyli związków strojów 
z polityką (np. Wendy Parkins (red.), Fashioning the Body Politic: Dress, Gender, 
Citizenship, Oxford-New York: Berg, 2002), czy też podejmujących zagadnienia w 
szerszym kontekście (np. Ruth Barnes, Joanne Bubolz Eicher, Dress and Gender: Making 
and Meaning in Cultural Contexts, New York: Berg, 1992), strojów sensu stricte (np. 
Roshen Alkazi, Ancient Indian Costume, Art Heritage, 1983) oraz w związku z tematyką 
pracy, również kontekstom feministycznym (np. Kumari Jayawardena, Feminism and 
Nationalism in the Third World, Zed Books, 1986).

	 Podsumowując, Autorka porwała się na naprawdę duże wyzwanie, zestawienie 
bowiem tak wielkich (i charakteryzujących się zupełnie odmiennymi warunkami 
formowania zjawisk kultury, jak np. strój) kultur jak chińska i indyjska w jednej pracy, jest 
niezwykle trudne. Czy sobie jednak z nim poradziła? Trudno jednoznacznie stwierdzić. W 
pracy jest bowiem dużo uchybień, zbytnich uogólnień, które sprawiają wrażenie, że nie do 
końca dobrze orientuje się ona w tej tematyce. Cytowane pozycje i liczne pominięcia 
świadczą, że często nie jest na bieżąco z literaturą przedmiotu. Rażące błędy w zapisach 
sprawiają wrażenie, że nie zna polskojęzycznej literatury naukowej. Nową wartość jednak 
wnosi podjęcie samej problematyki współczesnego stroju kobiecego w realiach 
politycznych. Ta część pracy też jest najbardziej ciekawa i twórcza. Szkoda, że 
rozmiarowo jest ona mniejsza od pozostałych części pracy. Niemniej jednak pokazuje, że 
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Autorka miała konkretny pomysł na tę pracę, zauważyła pewne analogie w podejściu 
kobiet-polityczek do kwestii stroju. Jest to też temat szerzej nieznany i podjęcie jego 
wymagało sporej odwagi. Zagadnienie to jest również bardzo istotne, choćby z tego 
powodu, że są to osoby należące do światowej elity władzy. Jak Autorka dowiodła w 
swoich badaniach, świadomie wykorzystują one strój jako przekaz pewnych treści. 
Kwestie te nie są jednak często podejmowane, szczególnie jeśli chodzi o partnerki 
przywódców. Podnosi się niekiedy tylko kwestie stosowności stroju, natomiast kody 
kulturowe i znacznie często są pomijane, szczególnie w odniesieniu do kultur 
pozaeuropejskich. Praca więc wnosi pewną nową wartość. Porównanie i zestawienie 
przedstawicielek dwóch wielkich kultur - chińskiej i indyjskiej jest ciekawe i wartościowe. 
Autorka starła się wskazać na pewne cechy wspólne, co za tym idzie, znaleźć pewne 
uniwersalne kody, które niosą stroje polityczek. Z tego choćby powodu ich znajomość 
może być przydatna nie tylko dla ludzi z kręgu władzy, ale także zwykłych obywateli. 

	 Reasumując, pomimo wskazanych usterek uważam, że praca spełnia wymogi 
stawiane  rozprawie doktorskiej i wnioskuję o dopuszczenie jej do dalszych etapów 
postępowania doktorskiego.


                                                         


                                                Dorota Kamińska-Jones
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