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Recenzja pracy doktorskiej Magdaleny Greli-Chen 

 

Relacje pomiędzy strojem a polityką.  

Przekaz pozawerbalny w działalności politycznej kobiet w Chinach i Indiach. Przypadki 

wybitnych przedstawicielek życia politycznego obu krajów 

 

Z zainteresowaniem przeczytałam pracę doktorską mgr Magdaleny Greli-Chen. Dla 

budowania przyjaznych relacji międzynarodowych zasady szacunku między państwami, 

kreowania właściwego wizerunku państwa, w tym w tak, wydawałoby się, prozaiczny sposób 

jest niezwykle istotne, zatem niecierpliwie oczekiwałam na autorskie spojrzenie na ten temat 

mgr Greli Chan. Analiza dotyczyła wykorzystania strojów kobiet polityczek w Chinach i 

Indiach, czyli państwach, które wyróżniają się na tle kultury zachodniej. Autorka wybrała 

sześć postaci, trzy przedstawicielki Indii: Indiri Gandh, Soni Gandhi oraz najmłodszej z nich, 

Priyanki Vadryi i trzy reprezentantki Chin: Song Qinling, Liu Yongqing oraz Peng Liuyuan, 

najmłodszej spośród Chinek. Doktorantka szczegółowo uzasadniła dlaczego te postaci 

wybrała spośród licznego grona polityczek i innych kobiet powiązanych ze światem polityki. 

Zróżnicowany okres związany z działalnością wybranych kobiet dodatkowo pozwalał 

porównywać nie tylko ich motywacje, ale chociażby różnice w modzie, tradycji czy też 

sposobu zachowania.  

Autorka postawiła dwie hipotezy badawcze. Pierwszą była konstatacja, że „prowadzona 

działalność polityczna ma wpływ na strój kobiet obecnych w polityce, zarówno w Chinach 

jak i Indiach, a ich ubiór pełni funkcję znaku, będącego nośnikiem określonych informacji 

przekazywanych za jego sprawą pozawerbalnie, a zatem stanowi swoiste dopełnienie 

przekazu politycznego”.  Hipoteza druga to założenie, że „noszony przez kobiety ubiór 

rodzimy lub inspirowany takowym, podlega działaniu mechanizmu mody”.  



Obie hipotezy badawcze zostały w pełni udowodnione w przedstawionej analizie. 

Musze stwierdzić, że dla mnie ciekawszym byłoby analizowanie stroju kobiet w trakcie 

wykonywania zadań politycznych w konfrontacji ze strojem mężczyzn. Wydaje się, że 

możliwości prezentowania kultury własnego kraju przez kobiety są o wiele szersze. Jeśli 

chodzi o hipotezę drugą to i ona została w pełni udowodniona. Autorka patrzyła na stroje 

polityczek przez pryzmat zmieniającej się mody.  

We wstępie  autorka zaprezentowała metody badawcze wykorzystywane w pracy. 

Zaliczyła do nich studium przypadku, uzupełnione, jak pisze, podstawami teoretycznymi z 

zakresu semiotyki ubioru. Opis metod badawczych i podstaw teoretycznych autorka 

rozpoczyna stwierdzeniem, że jest to praca kulturoznawcza, „a co za tym idzie, jest ona 

interdyscyplinarna”. Muszę zwrócić uwagę autorce, że zarówno nauki humanistyczne jak i 

społeczne są interdyscyplinarne, wykorzystują cały arsenał metod badawczych przez to jest 

możliwe nie tylko spojrzenie wielowątkowe, przez to bardziej ciekawe poznawczo i dotyczy 

to nie tylko kulturoznawstwa. Moja druga uwaga dotycząca tej konstatacji jest następująca – 

jeśli jest to praca interdyscyplinarna należało wykorzystać więcej metod badawczych 

przynależnych chociażby stosunkom międzynarodowym czy też szerzej politologii. Te z kolei 

czerpią z takich nauk jak chociażby prawo dyplomatyczne czy też socjologia, historia. 

Uzupełnienie badań o charakterze interdyscyplinarnym o spojrzenie na ubiór jako narzędzie 

budowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, demonstrowanie własnej kultury i 

tradycji sposób komunikowania międzynarodowego z cała pewnością poszerzyłoby 

spojrzenie na rolę ubioru, odpowiedni do okoliczności dobór stroju, ale również prezentację 

kultury, dokonań państwa. Pomocnym źródłem byłyby również podręczniki protokołu 

dyplomatycznego, bowiem dyplomaci, polityce którzy chcą reprezentować własny kraj 

przywiązują ogromną wagę do stroju, wyglądu zewnętrznego, estetyki  co jest oznaką 

poszanowania godności własnej, własnego kraju oraz innych partnerów.  Należy zwrócić 

uwagę również na teorie związane z soft power Josepha Nye Soft Power: The Means to 

Success in World Politics (2004). Kultura jest ważnym źródłem soft Power. Moda, na która 

powołuje się autorka jest elementem tej kultury a dodatkowo umiejętnie wykorzystywane 

elementy folkloru, tradycji ludowych w strojach noszonych przez polityków i polityczki na 

uroczystościach państwowych, spotkaniach dyplomatycznych mogą być ważnym i 

nietuzinkowym nośnikiem propagowania kultury własnego państwa i narodu. Zatem radzę, 

aby doktorantka badając ten temat uwzględniła również teorie soft Power, protokół 

dyplomatyczny, marketingowe teorie budowania wizerunku państwa.      



Struktura pracy jest prawidłowa i nie mam żadnych zastrzeżeń. Wstęp zawiera 

wszystkie podstawowe elementy charakterystyczne dla prac naukowych. Szkoda tylko, że 

autorka nie skorzystała z wymienionych przeze mnie wcześniej prac naukowych z zakresu 

stosunków międzynarodowych. Nie mniej jednak uznaję, że te prace, z których skorzystała w 

pełni pomogły jej prawidłowo odpowiedzieć na stawiane pytania i hipotezy badawcze. We 

wstępie autorka scharakteryzowała literaturę, teorie na których oparła swoja analizę. W 

zasadzie ten element to jedyny brak, który zauważyłam w pracy. Narracja jest prowadzona 

bardzo profesjonalnie, naukowo i spójnie. Trzy rozdziały, na które podzielona jest praca 

obejmują podobne zagadnienia w odniesieniu do Chin i Indii co pozwala porównać oba 

państwa w kontekście tematu badawczego i sprawia, że analiza jest przejrzysta i spójna.       

 Rozdział I ma charakter wprowadzający, teoretyczny. Poświęcony jest zagadnieniom 

definicyjnym, teoretycznym oraz związkom między modą a polityką w Indiach i Chinach. 

Autorka zrobiła bardzo ciekawe zestawienie wpływu poszczególnych wydarzeń 

historycznych na ubiór zarówno w jednym jak i drugim kraju. Znalazły się tu wydarzenia 

wewnętrzne, ale również zjawiskach i procesach międzynarodowych, w tym konfrontacja 

między zachodnim a azjatycką tradycją i stylem życia. Na bazie zestawienia tabelarycznego 

autorka szerzej opisała sytuację wewnętrzną Indii i Chin, która przekładała się na styl 

ubierania się. Podkreśliła, że ubiór postrzegano jako istotny wyznacznik tożsamości 

narodowej, czy jak w przypadku zwłaszcza Chin zmian rewolucyjnych. Inspirującym 

zjawiskiem w sposobie kreowania stylizacji Indusów była chociażby próba łączenia stylu 

zachodniego i rodzimego czy też popularyzacja łączenia stylu brytyjskiego, muzułmańskiego 

i bengalskiego. Podobnie styliści współcześni korzystają z inspiracji zdobień, tkanin 

egzotycznych dla zachodu kultur wschodnich. Cała analiza wypełniona jest przykładami 

wpływu wydarzeń politycznych z różnych okresów na kulturę, w tym oczywiście sposób 

ubierania się mieszkańców Indii i Chin. Autorka podkresla, że inspiracją dla tej analizy była 

teoria mody Georga Simmela, który zakładał, że moda jest zjawiskiem klasowym. 

Rozdział II zawiera charakterystykę wybranych strojów Chin i Indii. Również w tym 

przypadku doktorantka szeroko odwołuje się do uzasadnień historycznych, literackich, 

bodźców płynących od zewnętrznych bliższych i dalszych sąsiadów, przesłanek religijnych, 

inspiracji politycznych zmian dotyczących poszczególnych części garderoby męskiej i 

damskiej oraz sposobu ich noszenia. Autorka przytacza ciekawe zestawienie sposobu 

drapowania sari w różnych rejonach Indii. Podsumowuje swój wywód konstatacją, że 

„współczesne sari stanowi wypadkową skomplikowanej historii Indii, prezentując niejako 

moralność i wartośc trzech kultur hinduskiej, muzułmańskiej oraz brytyjskiej”. W obu 



przypadkach zwraca uwagę na procesy asymilacji, przenikania kultur oraz stosowanej 

etykiety. Tutaj również pojawiają się elementy protokołu dyplomatycznego, który ewoluował 

i miał wpływ na dzisiejsze zachowania w dyplomacji.         

 W rozdziale III analizowane są stroje wybranych postaci kobiet uczestniczących w 

zyciu politycznym Chin i Indii. Wybrane zostały po trzy postacie a stroje zostały 

przeanalizowane pod kątem tych samych aspektów: pochodzenia i związków z grupami 

etnicznymi i regionami, pod względem fasonu, doboru kroju i materiału, kolorystyki i 

zastosowanego wzornictwa oraz relacjami między ubiorami i dodatkami. Sposób stylizacji 

odniesiono do czterech kategorii; wizyty międzynarodowe, aktywności dyplomatyczne 

związane z przyjmowanie gości w kraju, wewnętrzne aktywności polityczne. Ostatnią  

kategorią obserwowanych działań były inne akcje polityczne związane np. z promocją, 

działalnościa dobroczynną czy nawet życiem prywatnym, które w przypadku osób oficjalnych 

i tak mają wymiar oficjalny. Wszystkie wydarzenia, które nie zostały pozostawione bez 

komentarza, były kanwą dla opisania stroju, motywacji dla tego wyboru. Połączenie 

elementów politycznych i kulturowych, przede wszystkim wybranego stroju adekwatnego do 

wydarzeń sa realizacją postawionego we wstępie celu badawczego. Autorka robi to ze 

znawstwem  historii, polityki i kultury Indii i Chin. Opiera się na licznych przekazach 

wizualnych, filmach, zdjęciach, opisach przytaczanych w publikatorach. Ponieważ we 

wszystkich przypadkach analizowane są te same elementy i przy tych samych kryteriach 

doboru pozwala to na wyciągnięcie szerszych wniosków i uogólnień.  W podsumowaniu 

znalazło się tabelaryczne porównanie strategii chińskiej i indyjskiej jeśli chodzi o rodzaje 

strojów, stroje domunijace oraz wykorzystywane motywy przewodnie oraz tabela 

uwzględniająca dominujący wizerunek w rozpatrywanych czterech kategoriach w Chinach i 

Indiach. Sporządzone tabele porządkują analizę. 

Zwieńczeniem pracy jest zakończenie, a następnie przytoczona bibliografia. 

Bibliografia jest bardzo bogata, dodatkowo przedstawiona w prawidłowy i uporządkowany 

sposób. Znalazły się tu monografie, artykuły naukowe anglojęzyczne i chińskojęzyczne. 

Publikacji polskich jest bardzo mało na co zwraca uwagę we wstepie autorka. Zatem należy 

podkreślić, że praca doktorska wypełnia lukę badawczą w polskich badaniach, myslę, że 

również europejskich.  Bogate sa źródła internetowe, w tym kwerenda źródeł Minsiterstwa 

Spraw zagranicznych jednego jak i drugiego państwa, na kanwie których opisywane są wizyty 

polityczek i ich stroje.  

Na uznanie zasługuje zakończenie. Spina ono klamrą analizę przeprowadzoną w 

poszczególnych rozdziałach. W tej części pracy wnioski, oparte na interdyscyplinarnych 



pdejściu autorki i własnej metodologii dotyczą wizerunku kobiet polityczek, które 

pozostawały w cieniu sceny politycznej ich krajów. Autorka przywołuje wymogi protokołu 

dyplomatycznego, choć właśnie tego fragmentu przywoływanej literatury mi zabrakło. 

Pewnie autorka podchodzi do tej kwestii intuicyjnie. Wazna konstatacja jest fakt, że strój 

stanowi element „języka polityki”, powiedziałabym nawet narzędzia realizacji polityki 

zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Pokazuje kierunek rozwoju państwa, daje możliwość 

promocji dorobku własnego kraju a nawet, w przypadku kobiet strój można postrzegać jako 

sposób wywierania nacisku politycznego. W świecie polityki, jak podkreśla Magdalena Grela 

Chen „strój stał się narzędziem komunikacji”.  Na końcu pracy znajduje się spis tabel oraz 

aneksy, w tym słownik terminów,  zestawienia obecności wybranych strojów chińskich i 

indyjskich w różnych okresach czasu oraz  fotografie, które były wykorzystywane do analizy.  

Praca jest wartościowa, czyta ją się bardzo dobrze, jest napisana piekna polszczyzną. 

Zastosowane metody badawcze, oparte na teoriach uwzględniające interdyscyplinarne 

podejście autorki do przedstawionego tematu zostały wzbogacone przez autorkę.  Sposób 

argumentowania, przytaczania faktów historycznych jest właściwy. Świadczy o tym, że 

autorka zna i prawidłowo interpretuje ewolucję zdarzeń w Indiach i Chinach, potrafi powiązać 

te wydarzenia ze zmianami kultury, sposobu zachowania i wpływu ich na stroje kobiet w obu 

państwach.   W mojej opinii praca zasługuje na wyróżnienie a na pewno opublikowanie.  

Pewne uwagi, które przedstawiłam wcześniej dotyczą wykorzystania teorii soft power 

w stosunkach międzynarodowych, oraz nieco szerszego przywołania w pracy elementów 

budowania marki kraju, jego wizerunku oraz reputacji na arenie międzynarodowej, w tych 

fragmentach, w których autorka opisuje stroje wybierane pod kątem wizyt 

międzynarodowych oraz przyjmowania gości z zagranicy. Warto również przeanalizować 

podręczniki do protokołu dyplomatycznego, w których na pewne elementy protokolarne 

zwraca się uwagę.   

Jak już wspomniałam autorka pisze bardzo piekną i staranna polszyzną. W mojej 

opinii znalazło się w pracy niewiele niedociągnięć językowych a w recenzji jest miejsce aby 

je przedstawić do ewentualnych przemyśleń i zmian.  Na str 15 zamist Wedle jego stanowiska 

lepiej napisac po prosyu według niego… Collins uważa, że. Na str 19 jest  klasa wyższa, która 

miała napędzac modę. Może lepiej uzyc sformułowania inspirować? Na str 22 jest Langner 

postulował, że moda […]ma swój udział w budowaniu poczucia wyższości. Lepiej napisać 

uważał, że … Na str 35 należałoby wykorzystać synonim słowa wyznaczać bowiem pojawia 

się stwierdzenie … istotnego wyznacznika tożsamości wyznaczało kierunek. Na str 47 jest 



stwierdzenie … wydarzenia, mianowanego Dniem chińskiego Ubioru. Może lepiej byłoby 

napisać zwanego lub nazwanego? Na str 82 brzmi nieco źle: Ubiory były podzielone 

względem poziomu oficjalności. Według kryterium? W związku z? na str 91 postawic 

przypuszczenie? Raczej można przypuszczać lub postawić tezę, sformułować wniosek…   

Podsumowując  Praca  Magdaleny Greli Chen pt  Relacje pomiędzy strojem a polityką. 

Przekaz pozawerbalny w działalności politycznej kobiet w Chinach i Indiach. Przypadki 

wybitnych przedstawicielek życia politycznego obu krajów spełnia wymogi stawiane 

pracom doktorskim i może być skierowana do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 


