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Przedmiotem rozprawy doktorskiej Patrycji Stasiak jest „kondycja młodego pokolenia” w 

literaturze włoskiej ostatnich trzech dekad. Wybór takiego tematu jest całkowicie zasadny, gdyż 

młodzież, a może jeszcze bardziej kategoria młodości stała się w ostatnich kilkudziesięciu latach 

nie tylko ważnym tematem literackim, ale i niezwykle istotną kwestią społeczną, którą analizują  

socjologowie, filozofowie i specjaliści od nauk politycznych.  Fenomen młodości, jako ważnego 

doświadczenia pokoleniowego, odsłonił się z całą jaskrawością w życiu społecznym późnego 

kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych i Europie począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego 

stulecia. We Włoszech młodzież, której rodzice przeżyli dobrodziejstwa powojennego boomu 

ekonomicznego, zaczyna aktywnie ujawniać się jako autonomiczna grupa społeczna po 1968. Ślady 

tych ruchów odnajdujemy w kinie i w literaturze. W swojej rozprawie Patrycja Stasiak postanawia 

przyjrzeć się obrazowi kondycji młodzieżowej w tzw. giovane narrativa – twórczości młodych 

włoskich pisarzy ostatnich 20-30 lat. Jej lektura ma mieć przede wszystkim socjologiczny charakter, 

toteż Doktorantkę interesuje wyłonienie typowych dla tej grupy społecznej problemów, zjawisk i 

zachowań w kontekście społeczno-ekonomicznym  lat  dziewięćdziesiątych i w pierwszej dekadzie 

XXI wieku. Opis przedstawionej w „młodej prozie” kondycji młodzieżowej zostaje  podzielony na 

cztery części, poprzedzone wstępem „Rappresentazioni del postmoderno”. Patrycja Stasiak 

przyjmuje, że okres od końca lat osiemdziesiątych do końca pierwszej dekady naszego wieku daje 

się zamknąć w pojęciu postmodernizm, nie wyjaśnia jednak szczegółowo tego zjawiska i jego 

zasięgu. We wstępie posługując się też takimi terminami jak „nowoczesność”, „płynna 



nowoczesność” oraz „późny kapitalizm”, lecz nie uznaje za konieczne, by je przybliżyć i 

doprecyzować. Głównymi autorytetami w tej materii stają się być A. Giddens i Z. Bauman, którzy 

dostarczają Patrycji Stasiak pojęć (relacje społeczne, tożsamość, narcyzm, rodzina, sfera prywatna, 

sfera publiczna, konsumpcja, praca),  które posłużą jej do lektury współczesnej prozy włoskiej. 

Doktorantka przyjęła zatem i zastosowała socjologiczną siatkę pojęciową, którą narzuciła na 

badane teksty. W wyniku takiej strategii kolejne, rozbudowane  rozdziały przyjęły następujące 

tytuły: „Marginalità e devianze giovanili”, „Modelli di consumo giovanili”, „Varie forme di 

instabilità”.   

Obraz młodości, jaki objawia się w wyniku socjologicznej lektury prozy młodych pisarzy, to 

swoiste (po)nowoczesne Inferno. W wyłonionym portrecie na pierwszym planie pojawiają się 

wszelkiego rodzaju patologie, dewiacje i ekscesy związane z wydłużonym okresem młodości, 

utożsamianej z pewnego rodzaju beztroską, zawieszeniem w czasie i tożsamościową 

nieokreślonością. Pokolenie młodych ludzi pokazane zostaje jako aktor i ofiara współczesnych 

procesów społecznych i ekonomicznych związanych z globalizacją i kryzysem późnego kapitalizmu. 

Giovane narrativa nie pokazuje młodych jako buntowników, zmieniających świat, ale ludzi 

surfujących po falach płynnej rzeczywistości, poddających się emocjom i pragnieniom. Kondycja 

młodych Włochów to jasna świadomość kryzysu i jednocześnie bolesne przekonanie o bezradności 

działań, które zostają zawsze wykorzystywane jako mechanizm napędzający rynek.  Cierpienia, 

patologie, protesty, jak podkreśla Dotkorantka, stają się elementem społeczeństwa spektaklu, 

towarem, który można sprzedać. Ta negatywna wizja młodego włoskiego pokolenia, jaką niesie 

literatura okazuje się w konkluzji pracy pewnego rodzaju odmianą klasycznego, literackiego obrazu 

nieszczęśliwej młodości. W sumie te drobne uwagi na temat literatury, wyrażone w konkluzji 

pracy, uznaję za najbardziej inspirujące w całej dysertacji. 

Przechodząc do oceny rozprawy Patrycji Stasiak chciałbym na początku podkreślić 

zasadność podjętej lektury tekstów i wagę tematu. Wybór tzw. „młodych pisarzy”, którzy 

przełamują literackie konwencje, którzy opowiadają w sposób niezwykle przenikliwy i bez 

pobłażania o swoim doświadczeniu, jest z pewnością wyzwaniem. Przeprowadzona analiza 

socjologiczna fikcyjnych bohaterów jest sumienna i pokazuje szeroką paletę dzisiejszych 

zachowań. Jednakże  lektura współczesnych nam tekstów jest zawsze narażona na ryzyko 

niezrozumienia, bliskość nie pozwala na dystans i obiektywizm. Współczesne dzieła widzimy 

„niejasno jakby w zwierciadle”. Toteż wiele zależy od sposobu ich odczytania. Wybrawszy 

podejście socjologiczne do interpretacji giovane narrativa, Patrycja Stasiak postanowiła znaleźć w 

niej obraz kondycji społecznej  młodego pokolenia Włochów, toteż jej odczytanie  włoskiej lost 



generation odsuwa na drugi plan kategorie psychologiczne i egzystencjalne, jakimi mówiono o 

młodości od czasów romantyzmu. Dobrą stroną takiego zabiegu jest przejrzystość rozprawy 

skupionej przede wszystkim na socjologicznym opisie rozpoznanych zjawisk społecznych. 

Na pozytywną ocenę zasługuje z pewnością rozeznanie Doktorantki w bogatej i często 

przywoływanej w rozprawie  literaturze socjologicznej poświęconej fenomenowi włoskiego 

młodego pokolenia. Patrycja Stasiak zręcznie konfrontuje literackie sytuacje z analizami 

socjologów. Cenne jest bezpośrednie odwoływanie się do prac przywoływanych autorów. 

Ta napisana klarownym  językiem rozprawa wzbudza jednak kilka wątpliwości dotyczącej 

kwestii metodologicznych i literackich. Pierwsza z nich dotyczy analizy socjologicznej tekstów 

literackich i zjawisk kulturowych. W obszernej bibliografii (która nawiasem mówiąc mogłaby być 

lepiej tematycznie uporządkowana) nie znajdziemy wybitnych i klasycznych dzieł socjologów 

literatury i kultury. Nawet jeśli socjologia literatury nie jest w tej chwili dziedziną żywo się 

rozwijającą,  trudno jednak pisząc socjologiczną rozprawę nie odwołać się do klasyków tej 

dyscypliny (np. Gramsci, Bourdieu, antologia Jankowicza i Tabaczyńskiego), po to aby uniknąć 

pułapek związanych z tą metodologią. Jednej z nich nie udało jej się uniknąć. Otóż w wybranych 

przez siebie tekstach literackich znalazła, to co uprzednio zdefiniowała jako właściwości 

współczesnego młodego pokolenia, innymi słowy znalazła potwierdzenie obecności zjawisk i 

sytuacji, które zostały zdiagnozowane przez socjologów. Jest to efektem (nie wiem na ile 

świadomego) uprzywilejowania analiz socjologicznych względem przedstawień literackich, 

względem literatury. Literatura stała się dla Patrycji Stasiak ilustracją i potwierdzeniem wyników  

prac socjologów i filozofów i tym samym została potraktowana instrumentalnie, zredukowana do 

mimetycznej funkcji. Socjologiczne spojrzenie na sztukę i literaturę wymaga rozpoznania specyfiki 

tych dwóch obszarów, uwzględnienia metodologicznych procedur. Chroni to przed wyciąganiem 

pochopnych konkluzji. 

Mimo przekonywującej rekonstrukcji obrazu młodego włoskiego pokolenia w „młodej 

prozie” zabrakło również w rozprawie  pogłębionej, socjologicznej refleksji nad samymi autorami, 

nad ich biografiami, nad ich statusem społecznym, nad społecznym uwarunkowaniami genezy ich 

utworów, nad społeczną praktyką literacką, nad rolą i oczekiwaniami wydawnictw, które tę prozę 

wydają. Uzupełnienie dysertacji o te elementy mogłoby otworzyć nowe możliwości interpretacji. 

Przechodząc do uwag literackich chciałbym podnieść brak szerszej kontekstualizacji 

literackiej omawianego problemu. Negatywne doświadczenie młodości jest stałym tematem 

literatury od czasów romantycznego przełomu i powtarza się prawie z każdym nowym 

pokoleniem. Obraz i doświadczenie okresu opóźniającego się wejścia w dorosłe życie we 



współczesnej literaturze przybiera różne formy i posiada konwencjonalne reprezentacje 

wzmocnione przez schematy wizualne dostarczane m. in. przez współczesne kino. Szkoda, że 

opisywane obrazy młodych Włochów nie zostały odniesione do opisanych w piśmiennictwie 

socjologicznym  współczesnych im pokoleń X, Y, Z, które mają już swoją tożsamość w kulturze i 

literaturze światowej. Umieszczenie pod szyldem postmodernizmu wszystkich przywołanych w 

dysertacji zachowań i postaw wydaje się pewnym uproszczeniem.  Ponadto w samej literaturze 

włoskiej, choćby w prozie Ammanitiego i twórców tzw. noir italiano,  pojawiły się satyryczne i 

groteskowe obrazy współczesnej młodości. 

Ubolewając nad nierozwiniętą refleksją nad specyfiką literackiego przedstawienia kondycji 

młodych chciałbym jeszcze odnieść się do korpusu wybranych tekstów i samej konstrukcji pracy. 

Niezwykle delikatną sprawą jest zawsze ustanowienie zbioru analizowanych tekstów. Jak wiadomo 

jego konstrukcja  decyduje w pewien sposób o wyniku analiz, wprowadza zawsze dozę 

subiektywności. Patrycja Stasiak wybiera ponad dwadzieścia dłuższych i krótszych tekstów nie 

wyjaśniając dokładnie  kryteriów swoich wyborów (Rok wydania? Gatunek? Tematyka?, Płeć 

Wydawnictwo?), co nieco osłabia wartość całego przedsięwzięcia, bowiem można zapytać zawsze 

o reprezentatywność takiego zbioru, o celowość takiego zestawienia. Jeśli chodzi o konstrukcję 

pracy, zyskałaby jeszcze bardziej na jasności, gdyby przenieść do wstępu informacje o autorach 

pojawiające się w jej środkowych partiach oraz przedstawić i doprecyzować  kontekst literacki i 

historyczny, do którego odnosi się dysertacja. 

Mimo tych krytycznych uwag należy podkreślić, że całość czyta się dobrze,  a rekonstrukcje 

i opisy młodzieńczej kondycji Włochów zawarte w rozprawie doktorskiej Patrycji Stasiak pozostają 

przekonywujące, pokazują siłę literackich obrazów i analiz rzeczywistości zawartych w prozie 

wybranych giovani scrittori. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe opinie stwierdzam, że przedłożona do oceny 

rozprawa doktorska mgr Patrycji Stasiak spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim i 

pozwala na dopuszczenie jej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

  

 


