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[Grazia. Porady, które ukształtowały Włoszki] 

 

 

Rozprawa doktorska pt. Grazia. Consigli che hanno formato le italiane autorstwa mgr 

Małgorzaty Janiny Lewandowskiej została przygotowana pod kierunkiem doktor habilitowanej 

Marii Załęskiej w Uniwersytecie Warszawskim (na Wydziale Neofilologii). Praca została 

napisana w języku włoskim i liczy łącznie 236 stron (druk obustronny). 

Rozprawa, której podstawową tezę zawarto już w tytule, dostarcza nowej wiedzy o 

kształtowaniu się (w ujęciu diachronicznym) struktury gatunku porady sercowej we Włoszech, 

a także metod formułowania pytań, udzielania odpowiedzi, oraz formy w jakiej proponowano 

rozwiązania problemów. 

Autorka recenzowanej rozprawy postawiła przed sobą i zrealizowała dwa równorzędne 

cele (por. s. 11-13): teoretyczny (rozdziały 1, 2 i 3) oraz analityczny (4, 5 i 6). Przyjęcie takich 

założeń przełożyło się na konstrukcję całej pracy. Dysertacja składa się z wprowadzenia 

(Prefazione, s.11-15), gdzie Autorka zamieściła również, w porządku alfabetycznym, 

podstawową terminologię techniczną związaną z badanym tematem. Następne w układzie 

pracy są trzy rozdziały, podzielone na liczne podrozdziały (s. 17-88) stanowiące część 

teoretyczną, gdzie opisano istniejący stan wiedzy w zakresie tematu badań oraz gdzie 

przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych. Druga część pracy (s. 89-196) 

również liczy trzy rozdziały, na które składa się prezentacja wyników badań, ich analiza i 

interpretacja i wreszcie podsumowanie i wnioski. 

Dysertacja została zilustrowana w tekście głównym 3 tabelami (wszystkie znajdują się 

w rozdziale szóstym), 9 obrazami (immagine) oraz jednym obszernym (s. 209-215) aneksem 
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(appendice), ilustrującym zebrany korpus w ujęciu diachronicznym. Na stronach 217-218 

znajduje się streszczenie w języku polskim. Doktorantka wykazała dobrą znajomość literatury 

przedmiotu, co przełożyło się na obszerną (254 pozycje), mieszczącą się na 17 stronach (s. 219-

235) wydruku Bibliografię (Riferimenti bibliografici, Sitografia, Filmografia e altre fonti 

visive), mającą układ alfabetyczny. Dominują w niej publikacje włoskojęzyczne (126 pozycji), 

a także polskojęzyczne (100 pozycji), pozostałe to prace napisane w języku angielskim. 

Rozprawę (s. 236) zamykają podziękowania o charakterze osobistym. 

Pomimo dość zwięzłego wstępu do rozważań Autorka w sposób przejrzysty 

sformułowała w poszczególnych podpunktach cel pracy, główne założenia, podstawy 

teoretyczne, zastosowaną metodę badawczą, a także precyzyjnie wskazała materiał badawczy 

wraz z określeniem czasu, z którego pochodził zebrany korpus (lata trzydzieste i czterdzieste, 

lata sześćdziesiąte i dziewięćdziesiąte minionego stulecia).  

Pierwszy rozdział pracy, zatytułowany Stato di ricerche (Stan badań), nie bez słuszności 

skupia się na przedstawieniu i opisaniu takich zagadnień jak tekst i dyskurs. Szczególnie drugi 

termin jest interesujący – wprawdzie teoria badań nad dyskursem jest stosunkowo młoda (jej 

wyodrębnienie to lata 80. XX wieku), jednakże znajduje szerokie zastosowanie tak w naukach 

humanistycznych, jak i społecznych. Autorka, w podrozdziale (s. 18-20) Dal testo al discorso 

(Od tekstu do dyskursu), zaznacza, że pomimo interdyscyplinarności badań nad dyskursem w 

tej części dysertacji skupi się wyłącznie na jego aspektach językowych. Natomiast kwestia 

interdyscyplinarności dyskursu (stereotypy, uprzedzenia, miejsce w strukturze społecznej, płeć 

itd.) pojawia się jednak w kolejnych rozdziałach.  

W dalszej części rozdziału pierwszego poruszona jest kwestia jeszcze młodszej od 

badań nad dyskursem dyscypliny nazywanej genre analysis (genologiczna analiza tekstów). 

Autorka dysertacji w sposób konkretny i uporządkowany, trafnie dobierając literaturę 

przedmiotu, przedstawia typologię tekstów, skupiając się przede wszystkim na typologii 

tekstów prasowych (generi testuali mediatici), gdzie wymienia i opisuje szerzej: artykuł, 

felieton, reportaż, wywiad, recenzję. Następnie uwaga zostaje skupiona na meritum, jak się 

wydaje, tego rozdziału, czyli na specyfice tekstów prasowych w czasopismach kierowanych do 

kobiet i nierzadko redagowanych również przez kobiety, gdzie gros tekstu stanowiła 

publikowana korespondencja czytelniczek do redakcji, a także odpowiedzi redakcji, na które 

składały się głównie porady. Podrozdział 1.10.1 Studi sul linguaggio femminile (Badania nad 

językiem kobiet) otwierają refleksje nad wynikami badań Robin Lakoff, która w swojej słynnej 

publikacji z 1975 Language and Woman’s Place zaobserwowała, że dziewczynki podczas 

procesu socjalizacji uczone są języka odmiennego od języka chłopców, języka niepewnego, 
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przypochlebnego i asekurującego. Według Lakoff, język kobiet jest znakiem subordynacji, 

niepewności i niższej pozycji społecznej. Autorka dysertacji zauważa jednak, a także cytuje, 

krytyczne opinie w odniesieniu do badań amerykańskiej uczonej (s. 31-32). Rozdział zamykają 

spostrzeżenia związane ze specyficznym gatunkiem w prasie kobiecej, jakim jest porada 

sercowa (s. 32-40). 

Celem drugiego rozdziału (41-72) Storia, evoluzione e funzione culturale del consiglio 

della piccola posta (Historia, ewolucja i funkcja kulturowa porady prasowej) jest 

przedstawienie historii powstania działów poradniczych, czy też kolumn prasowych 

poświęconych poradom. Autorka kreśli w nim precyzyjnie anglosaskie początki narodzin tego 

typu tekstów i koncentruje się następnie na historii kolumn prasowych poświęconych poradom 

począwszy od XVII wieku aż po wiek XX. Rozdział ten jest istotnym dopełnieniem 

późniejszych rozdziałów analizujących dyskurs porad w prasie kobiecej. 

Rozdział trzeci (s. 73-88), najbardziej zwięzły w dysertacji, zatytułowany jest Quadro 

teorico-metodologico e dati della ricerca (Zarys teoretyczno-metodologiczny i dane do badań). 

Doktorantka wyjaśnia w nim szerzej niż we wstępie powody wyboru tego, a nie innego celu 

badań. Jak wykazuje, powody były trzy. Pierwszy wynika z faktu, że listy do redakcji jako 

gatunek w prasie kobiecej (włoskiej w tym przypadku, co nie pozostaje bez znaczenia) nigdy 

nie został przebadany, jest to więc swojego rodzaju, jak określa sama Autorka, terra incognita 

i jednocześnie temat niezwykle interesujący w dobie dyskusji o równości płci. Trudno się z taką 

argumentacją nie zgodzić. Pozostałe dwa powody dotyczą zainteresowania i chęci zbadania 

specyficznego gatunku prasowego, jakim jest porada sercowa i wreszcie zweryfikowanie 

hipotezy badawczej, wskazującej na ścisły związek porady (a już w szczególności porady 

sercowej) z prasą kobiecą, a tym samym z kobietą w ogóle. Pod koniec rozdziału trzeciego 

Autorka wyjaśnia wybór czasopisma, którego teksty stworzyły obszerny korpus rozprawy. Była 

to Grazia, która we Włoszech wydawana jest nieprzerwanie od 1938 roku i która przez 

pokolenia towarzyszyła Włoszkom w ich życiu. Ponad osiemdziesięcioletni żywot czasopisma 

był podstawowym kryterium i, w mojej opinii, słusznym wyborem. Analiza wydań Grazii w 

różnych dziesięcioleciach pozwoliła Doktorantce na przeprowadzenie wiarygodnych badań 

diachronicznych. Popularność Grazii na włoskim rynku prasy, a także kulturotwórczy charakter 

czasopisma, pozwalają także na prześledzenie zmian psychospołecznych, zachodzących wśród 

Włoszek na przestrzeni lat. 

Również w rozdziale trzecim (s. 85-87) Doktorantka wyjaśnia wybór konkretnych lat 

(co najmniej 10 wydań na każdy analizowany rok), a tym samym wydań Grazii, której porady 

sercowe (tytuły rubryk, oraz nazwisko lub pseudonim osoby doradzającej ilustruje tabelka 1) 
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poddano analizie dyskursywnej. W tym samym miejscu zostaje objaśnione w jaki sposób 

należy korzystać z obszernego aneksu (appendice), który umieszczono na końcu pracy.  

Korpus rozprawy stanowi 656 porad pochodzących z 282 numerów Grazii.  Rozdziały, 

których tytuły odpowiadają trzem okresom: czwarty Consigli di Grazia negli anni Trenta e 

Quaranta (Porady czasopisma Grazia z lat trzydziestych i czterdziestych), piąty Consigli di 

Grazia negli anni Sessanta (Porady czasopisma Grazia z lat sześćdziesiątych) i szósty Consigli 

di Grazia negli anni Novanta (Porady czasopisma Grazia z lat dziewięćdziesiątych) zawierają 

analizę dyskursywną porad sercowych pojawiających się regularnie w czasopiśmie. 

Doktorantka, w przypadku każdego z wymienionych rozdziałów, przeprowadziła badania 

dwuetapowo: pierwszy etap obejmował dyskursywną analizę poziomu strukturalnego wraz z 

wyodrębnieniem w tekście elementów funkcjonalnych, z kolei na drugi etap składała się analiza 

poziomu pragmatyczno-stylistycznego.  

W każdym z trzech rozdziałów (4, 5 i 6) Doktorantka wyraźnie kreśli tło historyczne i 

społeczne, które zawsze pozostawało w ścisłym związku z problemami Włoszek 

przedstawianymi na forum Grazii. Następnie analizie zostają poddane fragmenty 

korespondencji publikowanej na łamach Grazii wraz z odpowiedziami na nie. Dużo uwagi, nie 

bez słuszności, poświęcono osobie udzielającej porad, tak zwanej consigliera (doradczyni), 

która na przestrzeni analizowanych lat wyraźnie, co nie umyka uwadze Autorki, zmieniała 

swoją rolę z doradczyni–surowej matki lub doradczyni–przyjaciółki (lata trzydzieste i 

czterdzieste) na rolę doradczyni–nauczycielki lub doradczyni–damy (lata sześćdziesiąte) i 

wreszcie doradczyni–psycholożki (lata dziewięćdziesiąte), zawsze dostosowując ton 

odpowiedzi do oczekiwań ówczesnych odbiorczyń. Sama postać doradczyni (w tym jej imiona 

czy pseudonimy, a także styl odpowiedzi) jest również wnikliwie przebadana w dysertacji (s. 

87, s. 92-94, s. 113-118, s. 151-155, s. 186-189). Rozdziały analityczne, ze względu na 

precyzyjnie określone lata badanych tekstów, ukazują przekrój przemian nie tylko 

zachodzących w posta del cuore, będącym gatunkiem prasy kobiecej, ale przemian społecznych 

(seks przedmałżeński, rozwód, tabletka antykoncepcyjna), które można odnaleźć tak w języku 

czytelniczek, jak ich doradczyń. Obserwacja tej ewolucji zarówno w sferze językowej jak i 

społecznej jest niezwykle interesująca.  

Na końcu każdego z trzech rozdziałów analitycznych zawarte są również konkluzje 

badawcze, związane z analizą dyskursu na poziomie pragmatyczno-stylistycznym, które 

uważam za niezmiernie cenne, ponieważ wskazują na wyraźną zmianę stosunków nadawczo-

odbiorczych na przestrzeni analizowanych lat.  
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Rozważania zamykają (s. 199-207) conclusioni finali (wnioski końcowe), gdzie 

umieszczono tabelę 2 i tabelę 3, które w czytelny sposób ilustrują, w ujęciu diachronicznym, 

ewolucję dyskursu na poziomie strukturalnym (tabela 2) i na poziomie pragmatyczno-

stylistycznym (tabela 3). Ich przygotowanie w syntetyczny i czytelny sposób odzwierciedla 

zmiany jakie zachodziły na przestrzeni analizowanych lat. 

Należy stwierdzić, że Autorka wykazała się samodzielnością w opracowaniu tematu 

zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodologicznym. Doktorantkę cechuje umiejętność 

prowadzenia szczegółowych analiz, porównań, a także umiejętność dokonywania syntezy i 

argumentowania, dlatego też przeprowadzona w ostatnich trzech rozdziałach rozprawy analiza 

diachroniczna pozwoliła na stworzenie spójnego i niezwykle interesującego obrazu zmian w 

kształtowaniu się struktury gatunku porady sercowej, jakie zachodziły we włoskim 

społeczeństwie nie tylko pod względem językowym (formy adresatywne, intertekstualność, 

sposób wyrażania opinii, moralizatorstwo itd.), ale także społecznym, co znajdowało swoje 

odzwierciedlenie w poruszanych przez włoskie czytelniczki tematach.  

Rozdział piąty Consigli di Grazia negli anni Sessanta (Porady czasopisma Grazia z lat 

sześćdziesiątych) zawiera przegląd i analizę materiałów od roku 1960 do 1969. Doktorantka 

podkreśla w nim (s. 159), że właśnie lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia poprzedzają wielkie 

zmiany, które zaszły we włoskim społeczeństwie, dla kobiet zaś jest to okres dyskusji na nowe 

tematy takie jak praca czy niezależność finansowa. Najistotniejsze zmiany to, jak sama trafnie 

wskazuje Autorka, przede wszystkim prawo do rozwodu. Włochy były jednym z ostatnich 

europejskich krajów, w którym uchwalono prawo rozwodowe (1 grudnia 1970 roku). Kolejne 

ważne zmiany to rok 1971 i dopuszczenie do obrotu tabletki antykoncepcyjnej oraz 1978 rok - 

prawo do aborcji. Na gruncie tych spostrzeżeń można odczuć pewien niedosyt, ponieważ 

rozdział piąty kończy się na analizie dyskursywnej numeru 1500 z 16 listopada 1969 roku, zaś 

kolejny rozdział (szósty) analizuje materiały Grazii od numeru 2551 z 21 stycznia 1990. 

Pominięcie w analizie lat siedemdziesiątych, które silnie wpłynęły tak na mentalność Włoszek, 

jak i język listów do redakcji wydaje się pewną stratą. 

Z recenzenckiego obowiązku należy jeszcze wspomnieć o formalnej stronie pracy. 

Rozprawa napisana jest zasadniczo bardzo dobrym językiem włoskim, jedynie czasem można 

w niej natrafić m. in. na błędy literowe, np. i consiglio (s.58) zamiast il consiglio, una rapporto 

(s. 71) zamiast un rapporto; błędy interpunkcyjne np. nieprawidłowe użycie łącznika delle 

rubriciste –celebrità (s. 56) zamiast delle rubriciste–celebrità, niepoprawne użycie przecinka 

w zdaniu: Dopo aver analizzato il livello pragmatico, si passerà all’analisi del livello stilistico 

che, secondo quanto ci si aspetta, potrà fornire preziose informazioni sul modo di comunicare 
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alle donne dell’epoca. (s. 184) zamiast: Dopo aver analizzato il livello pragmatico, si passerà 

all’analisi del livello stilistico che, secondo quanto ci si aspetta, potrà fornire, preziose 

informazioni sul modo di comunicare alle donne dell’epoca i wreszcie niekonsekwencje użycia 

np. w stosowaniu przyimka di w wyrażeniu vale la pena, gdzie wymieniony przyimek raz się 

pojawia: vale la pena di  (s. 35, 61), a raz nie: vale la pena (s. 32, 71). Forma preferowana przez 

włoskich językoznawców to ta, w której używa się przyimka di, jednak ominięcie go nie jest 

błędem, w związku z czym powyższa uwaga dotyczy li tylko zachowania konsekwencji. 

Podobnie jest w przypadku niekonsekwentnego użycia formy włoskiego zaimka zwrotnego sé, 

gdzie raz pisany jest z akcentem graficznym sé stesse (np. s. 61, 64), a innym razem bez se 

stesse (s. 126). Ostatnia uwaga dotyczy słusznego zapisu kursywą wyrazów obcego 

pochodzenia, przede wszystkim angielskich (online, gossip, web) i francuskich (bon ton, 

cliché), przy czym wyrazy lub zwroty pochodzenia łacińskiego są wyróżniane kursywą w 

sposób fakultatywny: volens nolens (s. 26), status quo (s. 50), ale status (s. 40), corpus (s. 85, 

86, 157). 

 

Praca doktorska mgr Małgorzaty Janiny Lewandowskiej pt. Grazia. Consigli che hanno 

formato le italiane jest pracą samodzielną, interesującą i zachęcającą do dalszych badań. Na 

uwagę zasługuje zdolność interpretacji Doktorantki, warto też podkreślić, że materiał badawczy 

poddany analizie był nie tylko liczny, ale też przejrzyście i logicznie usystematyzowany. 

Stwierdzam również, że praca została przygotowana pod względem techniczno-redakcyjnym 

właściwie. Obudowa rozprawy (bibliografia, przypisy, aneksy, tabele, ilustracje i skróty) jest 

prawidłowa. Język rozprawy – włoski – jak już wspomniano nie tylko nie budzi zastrzeżeń, ale 

jest bogaty w terminologię  specjalistyczną i spełnia kryteria stylu naukowego.  

 

Przedstawiona mi do recenzji dysertacja mgr Małgorzaty Janiny Lewandowskiej spełnia 

w mojej ocenie wszelkie wymogi stawiane pracom doktorskim, dlatego wnoszę o jej 

dopuszczenie do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

       

      dr hab. Sylwia Skuza 

 

 

 


