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Pani mgr Magdalena Grela-Chen podjęła się analizy niezwykle interesującego zagadnienia, jakim 

jest relacja między strojem polityków a pozawerbalnym przekazem, który chcą tym strojem 

zakomunikować. Autorka analizuje strój kobiecy, co daje o wiele większe możliwości poznawcze, 

dzięki różnorodności, różnobarwności i fantazyjności tego typu strojów, niż strój męski, który mniej 

więcej od lat 40. XIX w. opiera się na tym samym schemacie czerni i bieli marynarki, koszuli i 

spodni, schemacie niegdyś zachodnim, dziś już powszechnym, kontestowanym jedynie przez różnej 

formy mundury wojskowe, noszone przez monarchów, wojskowych dyktatorów czy rewolucyjnych 

watażków, lub fantazyjne stroje ludowo-narodowe, którymi przedstawiciele młodych i wciąż 

niepewnych swej suwerenności narodów chcą przykuć uwagę międzynarodowych gremiów. 

Autorka jako obiekt swej analizy wybiera stroje noszone przez kobiety aktywne politycznie w 

dwóch kręgach cywilizacyjnych, Chinach i Indiach. Jest to bardzo ciekawy i uzasadniony wybór, 

gdyż mamy do czynienia z dwiema bardzo starymi cywilizacjami, w niczym nieustępującymi 

cywilizacji zachodniej, a nawet przez stulecia tę cywilizację przewyższającymi ekonomicznie czy 

technologicznie. Cywilizacje te znalazły się jednak w regresie z końcem XVIII stulecia i w wieku 

następnym uległy dominacji i przemocy ze strony europejskich potęg, głównie Wielkiej Brytanii. W 

wieku XX obie te cywilizacje redefiniowały swój charakter tworząc dwa nowe, nieznane w 

uprzedniej historii organizmy państwowe, jakimi stały się Republika Indii, utworzona w 1947 r., 

najludniejsza demokracja świata, i Chińska Republika Ludowa, powstała w 1949 r., najludniejsze 

państwo bloku komunistycznego, które uniknęło sowieckiej dominacji, przetrwało upadek całego 

bloku i pod rządami jednej i tej samej partii przeobraziło się z totalitarnego państwa permanentnego 

niedoboru w największą gospodarkę świata.  

Nowe Indie i Nowe Chiny w powojennym świecie starannie kreowały swój wizerunek. Były 

zdystansowane wobec Zachodu, równocześnie czerpiąc z tegoż Zachodu inspiracje do swego 



rozwoju, zrywającego z monarchiczną przeszłością. Pomysł przyjrzenia się kreacjom tego 

wizerunku na przykładzie strojów kobiet pełniących zadania polityczne, czy to samodzielne rządy, 

jak Indira Gandhi, czy to pracę dla dobra partii, jak jej synowa i wnuczka, czy to funkcje 

reprezentacyjne jak chińskie „cases” w tej pracy, jest interesującym konceptem, który został przez 

autorkę bardzo dobrze zrealizowany. 

Po krótkim Wstępie (s. 5-11), mamy w trzech rozdziałach ekspozycję przyjętego zagadnienia. 

Zasadniczą materiałową część pracy tworzy ostatni, trzeci rozdział „Studium przypadku. Analiza 

stroju wybranych postaci kobiet uczestniczących w życiu politycznym Chin i Indii” (s. 111-174). W 

całym tym rozdziale panuje jeden sztywno przestrzegany schemat. Każdy przypadek omawiany jest 

z osobna, wizerunek danej kobiety podzielony jest na cztery kategorie, czyli okazje 

zaprezentowania stroju – dwie międzynarodowe (wizyta zagraniczna i podejmowanie delegacji 

zagranicznej) i dwie lokalne (oficjalna polityczna i mniej oficjalna o charakterze bardziej 

reprezentacyjno-towarzyskim); po czym następuje podsumowanie każdego przypadku. Ten 

konsekwentny schemat ma sens. Przyjrzenie się poszczególnym kategoriom-okazjom bardzo dobrze 

uwidacznia różnicę, między poszczególnymi osobami, jak i między obu kręgami cywilizacyjnymi. 

Cały rozdział zamyka dziesięciostronicowe podsumowanie, gdzie niezwykle przekonująco 

wyciągnięto wnioski z przedstawionego materiału.  

Zanim jednak autorka przedstawi swoje własne źródłowe badania, czytelnik pracy musi przejść 

przez dwa rozdziały teoretyczne: 1. „Definiowanie mody i wpływ polityki na  modę Chin i Indii” s. 

12-67 oraz 2. „Charakterystyka wybranych strojów Chin i Indii” s. 68-110. 

A właściwie to już we Wstępie, od s. 6 rozpoczyna autorka jazdę obowiązkową każdej pracy 

badawczej - przedstawiając stan badań, metodologię, definiowanie pojęć. Autorka wkłada w to oraz 

w definiowanie w rozdziale 1. wiele wysiłku, czasem może aż nadto, co zdarza się bardzo często 

autorom prac obawiającym się, że ich temat badawczy (w tym przypadku strój i moda) może zostać 

potraktowany lekceważąco jako nie nazbyt naukowy przez rygorystycznego recenzenta. Ja ze swej 

strony w pełni doceniam poznawczą wartość tematu pracy autorki i aż takie rozległe, bo 

przechodzące ze wstępu na pierwszy rozdział teoretyzowanie uważam za może nazbyt rozwlekłe i 

drobiazgowe. A przy takiej rozwlekłości nietrudno o różne drobne pomyłki lub nadmierne 

uproszczenia, jak np. wtedy gdy autorka pisze o metodzie opisowej, stosowaną w badaniach 

historycznych. Opisywanie wydarzeń to oczywiście cecha relacji historycznej, czyli źródła, może 

się ono również w pracach powstających jako rezultat badań historycznych, jednak sama 

metodologia nauk historycznych to przede wszystkich krytyczne podejście do opisów i wydawanie 

sądów i opinii na temat jak najbardziej prawdopodobnego przebiegu wydarzeń w świetle źródeł 



pisanych i materialnych. 

W rozdziale 1. sporo miejsca autorka poświęca kwestiom teoretycznym i dowiedzeniu, wbrew 

wielu historykom strojów, że moda istniała także w kulturach azjatyckich. Wydaje się zadziwiające, 

że w ogóle trzeba tego dowodzić i że mogą w ogóle jeszcze powstawać prace na ten temat 

rezerwujące zjawisko mody wyłącznie dla cywilizacji europejskiej epoki nowożytnej. Przytaczane 

przez autorkę przykłady europocentrycznych prac na temat historii stroju i mody, niekoniecznie 

muszą być wynikiem przekonań ich autorów, ile raczej braku znajomości źródeł i literatury na 

temat strojów kultur pozaeuropejskich. Recenzentowi nie pozostaje więc nic innego, jak uznać, że 

wobec takiego stanu rzeczy, autorka dokonała pożytecznej rzeczy porządkując różne definicje i 

teorie na temat mody i jestem przekonany, że dzięki pracom takim jak ta, upowszechni się wiedza o 

strojach obu tych kręgów cywilizacyjnych. Rozdział 2. zwięźle i systematycznie porządkuje tę 

wiedzę, dostarczając niezbędnej perspektywy dla śledzenia analiz kolejnego, podstawowego dla 

całej pracy rozdziału 3. 

Pracę mgr Magdaleny Greli-Chen uważam za bardzo udaną. Jest świetnie udokumentowana 

źródłowo. Liczba przypisów natury referencyjnej i obszerna, wielojęzyczna 33-stronicowa 

bibliografia zaświadczają, że to solidna praca badawcza oparta na źródłach i literaturze. 

Autorka opracowuje i przedkłada czytelnikom zebrany materiał źródłowy niezwykle metodycznie i 

co niezwykle dziś rzadkie stawia w swej pracy tezy, wyartykułowane we wstępie na s. 6, dwie 

główne i kilka pomocniczych, co warto odnotować, gdyż wiele dzisiejszych prac doktorskich ma 

charakter materiałowo-opisowy i obywa się w ogóle tez badawczych, niegdyś będących 

wyróżnikiem dysertacji doktorskiej na tle innych gatunków piśmiennictwa. Tez tych broni w swej 

pracy, a każdy rozdział kończy się podsumowaniem omówionych w nim treści i wypunktowaniem 

najważniejszych ustaleń i wniosków. 

Do każdej nawet najbardziej wartościowej pracy można mieć jednak także pewne zastrzeżenia i 

powinnością recenzenta jest je wyartykułować. Nie inaczej jest i w tym przypadku, muszę się 

jednak zastrzec, że moje uwagi szczegółowe dotyczą tylko kilku zagadnień i nie dotyczą 

fundamentu tej pracy, czyli analizy stroju wybranych postaci kobiecych. Tę partię pracy uważam za 

przeprowadzoną modelowo. 

Praca ma charakter case studies, w takim przypadku autor ma pełne prawo do zaproponowania 

takich a nie innych przypadków. Proporcje po 3 kobiety ze świata politycznego Chin i Indii są 

dobrze wyważone, wszystkie postaci są też barwne i dostarczają wiele interesującego materiału 

źródłowego do analizy. Dobrze reprezentują one także trzy generacje polityczne: 1) Song Qinling i 



Indira Gandhi – pierwsze dekady nowych Chin i Indii, 2) Liu Yongqing i Sonia Gandhi – pierwsze 

lata po upadku bloku sowieckiego, 3) Peng Liyuan i Priyanka Vadra - współczesność. Jednak 

pozycja polityczna i pochodzenie opisanych postaci jest już bardzo nierównomierne. Wszystkie 

chińskie „cases” to pierwsze damy, które zawdzięczają swoją pozycję polityczną wyłącznie pozycji 

małżonka, w przypadku Song Qinling może należałoby uściślić, że jest pierwszą damą-wdowa, jej 

funkcje państwowe jakkolwiek wysokie są jednak fasadowe i nie przekładają się na żadną realną 

władzę w państwie, a mamy tu raczej przypadek kokietowania przez komunistów osoby ważnej 

propagandowo (żona Sun Jat-sena, szwagierka Czang Kaj-szeka). Indyjskie „cases” są natomiast 

niezwykle zróżnicowane Indira Gandhi, nawet jeśli była córką swojego ojca, przez 18 lat rozdawała 

karty w indyjskiej, a także światowej polityce, a po jej śmierci władza przeszła na jej syna. Nie ma 

chyba w XX wieku równie silnej i wpływowej kobiety polityk jak Indira Gandhi, choć w krajach 

indosfery pojawiało się kilka silnych kobiecych postaci – Sirimavo Bandaranaike, Benazir Bhutto, 

Megawati Sukarnoputri, Aung San Suu Kyi czy Sheikh Hasina Wajed. Jedyną kobietą w Chinach, 

sprawującą choć trochę porównywalną władzę do Indiry Gandhi mogłaby być Jiang Qing, czwarta 

żona przewodniczącego Mao. Sonia Gandhi to z kolei Włoszka, która do polityki wchodzi jako była 

pierwsza dama i zarazem mścicielka i kontynuatorka męża, trochę tu przypominając Bhutto, Sheikh 

Hasibę czy Sukarnoputri, kontynuatorki dzieła ojców. Natomiast Priyanka Vadra stawia dopiero 

pierwsze kroki w polityce i nie wiadomo, w jakim stopniu dorówna matce, bo o pozycji babki to 

chyba nie ma co marzyć. Przy całym zróżnicowaniu znaczenia politycznego a nawet pochodzenia 

społeczno-etnicznego wszystkie indyjskie „cases” należą do jednego rodu politycznego Nehru-

Gandhi, gdy chińskie są całkowicie niespokrewnione i pochodzą z odległych od siebie części Chin: 

Shanghai, Chongqing, Shandong. Trudno też osiągnąć paralelizm postaci, gdy porówna się systemy 

polityczne Indii i Chin, z jednej strony wielopartyjnej demokracji, gdzie wizerunek polityka może i 

powinien się przekładać na sukces wyborczy, z drugiej strony państwa komunistycznego, gdzie 

tenże wizerunek służy długofalowym interesom państwa ustalanym w zaciszu politycznych 

kuluarów. Ten aspekt nie został w pełni zarysowany przez autorkę, która choć dostarcza bardzo 

ciekawego materiału źródłowego do postaci Song Qinling, traktuje jej przemiany wizerunkowe 

trochę w oderwaniu od procesu wygasania dawnych, przedrewolucyjnych Chin w nowym 

totalitarnym państwie. Podobnie można by przyjrzeć się bardziej kwestiom szukania nowego 

oblicza przez Chiny przywrócone światu przez Deng Xiaopinga, nowego choć nieraz w 

starodawnym kostiumie w przypadku dwóch pozostałych omówionych postaci. 

Jako całość praca jest gęsto naszpikowana faktami historycznymi, które są szczególnie interesujące 

w kwestiach historii kultury materialnej, w tym stroju i mody ze względu na charakter dysertacji. 

Niestety zdarzają się też w pracy pomyłki lub nadmierne uproszczenia w przypadku rozmaitych 



zdarzeń historycznych.   

I tak, w przypadku dynastii Tang nie sposób mówić o wpływach turecko-mongolskich, gdyż akurat 

za panowania tej dynastii mongolski komponent wśród ludów stepowych jest wyjątkowo 

nieznaczny, przed Tangami byli mongolscy Xianbei, po Tangach będą mongolscy Kitanowie, ale 

czasy Tangów to wpływ wyłącznie turecki, czy może turecko-sogdyjski z przeogromną predylekcją 

Chińczyków do kultury zachodu. (s. 30). Daty 684-710 to daty życia księżniczki Anle, jednak jej 

wpływ na modę ubrań z ptasich piór, szczęśliwie dla ptaków miał miejsce jedynie w latach 705-

710. Edykt cesarza Hong Taiji z 1638 r. nie miał jeszcze większego znaczenie dla poddanych 

Mingów, gdyż Mandżurowie dopiero przygotowywali się do ekspansji i poza zwasalizowaniem 

Korei i części plemion mongolskich nie odnieśli jeszcze żadnych większych sukcesów. Datowanie 

na koniec XIX w. do ok. 1930 czasu „osłabienia władzy dynastii Qing” jest dość dziwne, gdyż już 

w 1912 dynastia ta abdykowała i z wyjątkiem kilkudniowej próby restauracji w 1917 r. nie miała 

już żadnego wpływu na proklamowaną Republikę Chińską. Ruch 4 Maja był nie tyle reakcją na 

decyzje konferencji w Wersalu (traktat był gotowy dopiero 28 czerwca) i podpisanie traktatu (12 

czerwca w wyniku protestów rząd chiński podał się do dymisji, delegacja chińska odmówiła 

podpisania traktatu i dopiero w 1921 r. Chiny podpisały osobny traktat z Niemcami), ile reakcją na 

kierunek, w którym toczyły się negocjacje w Wersalu i tajną zgodę rządu chińskiego, by Japonia 

przejęła byłe niemieckie koncesje w Shandongu. W 1934 r. gdy doszło do powołania Ruchu 

Nowego Życia, Szanghaj nie był jeszcze okupowany przez Japończyków (s. 42), a jedynie był 

strefą zdemilitaryzowaną w wyniku porozumienia o zawieszeniu broni z 1932 r., dopiero w 1937 r. 

w czasie wojny chińsko-japońskiej po długich walkach Japończycy zajmą miasto. Trudno też 

porozumienie z 23 maja 1951 r. uznać za koniec niepodległości Tybetu, ponieważ niepodległość ta 

nigdy nie została uznana międzynarodowo, jego status nie różnił się od statusu regionów 

opanowanych przez warlordów, cieszących się jedynie faktyczną niezależnością od rządu 

centralnego, a większość Tybetu już w grudniu 1950 r. dostała się pod okupację. 

Datowanie złotego wieku kultury indyjskiej na czasy panowania dynastii Guptów jest jak 

najbardziej właściwe, jednak kres tej dynastii nastąpił ok. 550 r., a podana na s. 49 data 720 r. 

oznacza koniec panowania innej dynastii, może nawet nie spokrewnionej z poprzednią tzw. 

Mniejszych Guptów, którzy rządzili nie imperium jak Guptowie, a jedynie niewielkim królestwem 

w regionie Magadhy. Na czasy Imperium Guptów, które autorka rozciąga od 320 aż po 720 r. nie 

przypadały też najazdy Kuszanów i Saków, gdyż ci pierwsi zostali już w połowie III w. pokonani i 

podbici przez perskich Sasanidów, a ci drudzy również okres najazdów mieli za sobą i ich ostatnie 

królestwo Zachodnich Satrapów zostało w 405 r. podbite właśnie przez Guptów. Imperium Guptów 

było natomiast najeżdżane przez Hunów, którym w końcu uległo. Tak więc moda kuszańska i 



sakijska musiała się pojawić w Indiach jeszcze przed Guptami (s. 54). Datowanie panowania 

Kuszanów przez dziesięciolecia przysparzało uczonym problemy, dziś jednak consensus badaczy 

podaje daty takie jak autorka na s. 101, czyli 30-375. Tylko że nie cały ten czas to okres imperialny, 

w połowie III w. Kuszanowie tracą swoje posiadłości w Azji Centralnej i są już tylko lokalnym 

królestwem w Pendżabie aż po kres swoich dni. Panowanie Kanishki na lata 78-100 wyznaczano w 

dawniejszych badaniach, kierując się hipotezą, że początek ery Shalivahana Śaka przypadający na 

rok 78 miał się wziąć od daty wstąpienia na tron właśnie Kanishki. Obecnie jednak początek ery 

Śaków łączy się z królem Chashtaną z Zachodnich Satrapów, a panowanie Kanishki datuje się na 

lata 127-150. Rok 936 jako data przybycia zoroastryjskich Parsów do Gudźaratu to tylko jednak z 

dat funkcjonujących w historiografii (inne to 716, 775, 780-te, 785). Jedynym źródłem jest tu epos z 

końca XVI w., nie wiemy nawet czy Jadi Rana jest postacią historyczną (s. 50). Datowanie 

panowania Humayuna na lata 1530-1556 pomija fakt, że 15 lat z tego okresu (1540-1555) ten 

mongolski władca spędził na wygnaniu w Persji, a północnymi Indiami rządziła wówczas afgańska 

dynastia Suri (s. 51) Określenie „syryjscy chrześcijanie” w przypadku królestwa Trawankoru jest 

rzeczywiście spotykane w literaturze, jest jednak pewnym skrótem myślowym, gdyż chodzi 

przecież o lokalnych chrześcijan Św. Tomasza należących w 1814 r. do czterech różnych 

denominacji, z których trzy posługiwały się syriackim jako językiem liturgicznym. Z całą 

pewnością nie są to natomiast chrześcijanie z Syrii (s. 61), z której przybywali jedynie misjonarze u 

zarania dziejów tej wspólnoty, a później nieliczni mnisi. Podobnie nie sposób założyć,  żeby tylko 

w latach 1857-1947 Indie były częścią Imperium Brytyjskiego. Otóż w latach 1858-1947 istniał 

tzw. British Raj, czyli forma bezpośredniego panowania korony brytyjskiej na terenie Indii, 

wcześniej imperium brytyjskie władało Indiami za pośrednictwem Kampanii Wschodnioindyjskiej, 

a za początek tego panowania uważa się rok 1757 r. zwycięstwo wojsk brytyjskich nad nawabem 

Bengalu i Francuzami. Królestwo w Kerali, którym rządziła Rani Umayamma nosiło w czasach 

najazdu muzułmańskiego 1680 r. nazwę Venad, w królestwo Trawankoru przeobrazi się dopiero 

jakieś 40 lat później. 

Na rzeźbę Guptów w oczywisty sposób wpływ miała za pośrednictwem sztuki Gandhary rzeźba 

grecka, czy jednak poświadczone w ikonografii fryzury kobiet indyjskich rzeczywiście 

zainspirowane zostały fryzurami greckimi? Dla  IV wieku n.e. bezpieczniej powiedzieć byłoby 

rzymskimi, gdyż kontakty handlowe Śródziemnomorza z Półwyspem Indyjskim znajdowały się 

wówczas w rękach wielojęzycznych, najczęściej syriackich, obywateli rzymskich. (s. 55)  

Pierwsze doniesienia o ćoli są znacznie wcześniejsze niż XII w. (s. 94) pojawiają się już w 

malarstwie z epoki Guptów (ok. 320). 



Praca jest napisana starannie, literówki i uchybienia redakcyjne to absolutna rzadkość. Pojawia się 

jednak kilka spraw, które należałoby poprawić. I tak na pochwałę zasługuję konsekwentne pisanie 

nazwisk chińskich przed imieniem, jak jest przyjęte w chińskiej tradycji. Jeśli jednak Chińczyk sam 

okcydentalizuje swoją antroponimię dobierając sobie chrześcijańskie/zachodnie imię, wtedy 

powinno się przyjąć szyk zachodni, a więc Dorothy Ko, a nie Ko Dorothy (s. 29), a po chińsku 

oczywiście Gao Yanyi. Podobnie Eileen Chang (s. 39) po chińsku Chang Ai-ling lub Zhang Ailing. 

W przypadku referencji do źródeł jak np. Jiu Tang Shu przydałoby się bardziej zamiast linka 

podanie choćby rozdziału tej kroniki (s. 35). 

Transkrypcja jest zazwyczaj poprawna, choć zdarzają się i takie kontaminacje jak np. Guomintang 

na s. 41. Pewne wątpliwości budzić może w wielu miejscach transkrypcja z języków indyjskich 

Urwashi obok Urvashi (s. 88), a zwłaszcza południowoindyjskich, gdy np. na s. 61 mowa o 

chrześcijankach shanar z Kalkulam, choć przyjęta transkrypcja w angielskim z malajalam to jednak 

Channar (cānnār).  

W pracy poświęconej kobietom w sposób oczywisty pojawiać się muszą feminatywy, formy żeńskie  

nazw zawodów czy funkcji społeczno-politycznych. Język polski jest pod tym względem niezwykle 

giętki i bez trudu może od dowolnej formy męskiej dzięki odpowiednim sufiksom utworzyć 

feminatyw. Należy w tym jednak zachować stosowny umiar i zdrowy rozsądek ze względów 

stylistycznych, gdyż niekiedy żeńskie sufiksy są identyczne z sufiksami zdrabniającymi i do tego 

już użytymi w polszczyźnie na określenie przedmiotów, niekiedy uzyskuje się formy ułomne z 

eufonicznego punktu widzenia, np. nazwy badaczy i naukowców, będące greckimi złożeniami na -

log, brzmią w formie żeńskiej jak złożenie z deminutiwum od potocznej nazwy samicy dzika, 

niekiedy wypacza się reguły polskiego słowotwórstwa, np. aplikując błędnie końcówki -yni, -ini. 

Dlatego radziłbym unikać tworzenia takich słów jak „polityczka” (s. 5 i dalej), gdyż pobrzmiewa w 

tym nuta umniejszająca dokonania kobiet-polityków. 

Na s, 121-122 opisano wizytę w Danii, gdy zdjęcie ją ilustrujące przedstawia wcześniejszą wizytę 

w Malezji (il. 14), co odnotowano w przypisie 121, 447, powstaje więc pytanie dlaczego to Dania 

jest tu wyróżniona i można by się zastanowić w tekście głównym nad przyczynami wielokrotności 

używania danego stroju. 

Te drobne zastrzeżenia i uwagi, których usunięcie nie powinno stanowić większego problemu, w 

niczym nie umniejszają mojej bardzo pozytywnej opinii o pracy jako całości. Przytoczone w 

recenzji uwagi krytyczne obejmują jedynie drobne kwestie w całej pracy, która pełna jest 

sumiennych analiz, ważkich obserwacji, śmiałych hipotez i logicznej argumentacji. W związku z 



powyższym stawiam wniosek o dopuszczenie mgr Magdaleny Greli-Chen do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego. 

 

Dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr. 
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