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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Janiny Lewandowskiej 

pt. Grazia. Consigli che hanno formato le italiane 

 

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska autorstwa pani mgr Małgorzaty Janiny 

Lewandowskiej napisana została w Katedrze Italianistyki UW pod kierunkiem pani dr hab. 

Marii Załęskiej. Tytuł rozprawy „Grazia. Consigli che hanno formato le italiane” nie zdradza 

na pierwszy rzut oka jej przypisania do określonej dyscypliny, jednak już pierwsza strona 

wstępu (s. 11) precyzuje kontekst językoznawczy, w jakim zostaje podjęte badanie gatunku 

tekstowego w postaci „porady” (wł. consiglio) w oparciu o korpus prasowy pochodzący z 

włoskiego czasopisma dla kobiet „Grazia” (nazwę czasopisma należało tu zapewne wziąć w 

cudzysłów lub konsekwentnie stosować dla niej kursywę w całej pracy). Tytuł rozprawy jest 

jednocześnie – nolens volens – subtelną grą słów w większym jeszcze stopniu niż sugeruje to 

Autorka w polskim streszczeniu pracy (s. 217). Sformułowanie „Consigli che hanno formato le 

italiane” [pol. ‘(po)rady, które ukształtowały Włoszki’] może się odnosić do słynnej frazy, którą 

miał wypowiedzieć Massimo D’Azeglio po zjednoczeniu Włoch w 1861, „Fatta l’Italia, 

bisogna fare gli italiani” [‘Włochy zrobione, [teraz] trzeba zrobić Włochów’], które zresztą i 

sama Doktorantka przywołuje w swojej pracy (zob. s. 46). W jednym i drugim pobrzmiewa 

idea kształtowania tożsamości i kondycji obywatelskiej wskazanego targetu, co odbyło się i 

nadal odbywa również (a może przede wszystkim) poprzez język i kulturę. Zwrócenie uwagi 

na taki cel, w przypadku przeprowadzonego przez mgr Lewandowską badania, pozwala 

dopatrzyć się w tytule pracy tezy o specyficznej interakcji, która zachodzi na poziomie 

komunikacyjnym i przyczynia się zgodnie z pragmatycznym zamierzeniem do wytworzenia i 

utrwalenia określonych postaw społeczno-psychologicznych, tu dotyczących konkretnie 

Włoszek. Odniosę się do tego szerzej w części przedstawiającej ocenę merytoryczną pracy. 

 Pod względem formalnym rozprawa nie budzi zastrzeżeń. Została skomponowana 

zgodnie z modelowymi prawidłami konstrukcji rozpraw doktorskich w zakresie nauk 

humanistycznych, tu w szczególności w dyscyplinie językoznawstwo. Manuskrypt liczy 

łącznie 236 stron (w tym kilka numerowanych stron „czystych”, umiejętnie rozdzielających 
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kolejne partie pracy). Rozpoczyna się mottem w języku angielskim zaczerpniętym z 

wypowiedzi amerykańskiej feministki Barbary Deming, które adekwatnie naprowadza na 

meritum podejmowanego studium, mianowicie wzajemne słuchanie i porozumiewanie się 

kobiet. Spis treści (s. 5-9) wyszczególnia bez omyłek technicznych wszystkie części i składniki 

rozprawy, w tym rozdziały, podrozdziały i ich sekcje oraz niekiedy podsekcje w przejrzystym 

układzie numeracji stopniowanej (do pięciu cyfr). Widziałbym tu jednak potrzebę 

wyodrębniania co najmniej dwóch sekcji lub podsekcji, tam gdzie występują one pojedynczo 

w rozdziale (np. 6.4.1.7.1.; 6.4.2.6.1.; 6.5.4.1.). Mogłoby to bardziej jeszcze uzasadniać 

wydzielanie takich części w ramach określonej partii materiału. Wspomniany już wstęp zajmuje 

5 stron (11-15), z czego dwie ostatnie przeznaczone zostały na wyjaśnienie podstawowych 

terminów technicznych, stosowanych w pracy. To bardzo dobry zabieg, pozwalający od 

początku rozwiać wszelkie wątpliwości i wieloznaczność niektórych pojęć kluczowych, w tym 

terminy ze ścisłego zakresu metajęzyka naukowego, jak np. interdyscyplinarny koncept wł. 

discorso ‘dyskurs’, wł. testo ‘tekst’, wł. stile ‘styl’, a także hasła z kręgu badanych struktur 

tekstowo-komunikacyjnych, jak tytułowe odmiany formalne consiglio, funkcjonalna kategoria 

dyskursywna wł. mossa ang. move ‘akt/ruch interakcyjny’ (według koncepcji Genre Analysis), 

a wreszcie takie kulturemy, jak np. wł. piccola posta dosł. ‘mała poczta’ w znaczeniu 

‘korespondencji z czytelnikami publikowanej na łamach danego czasopisma’ czy też wł. posta 

del cuore dosł. ‘poczta serca/sercowa’ jako odmiana poprzedniego, gromadząca listy i 

odpowiedzi omawiające problemy sentymentalne. Godne pochwalenia jest tu także i to, że 

Autorka powołuje się w niektórych przypadkach tych terminologicznych objaśnień na 

niekwestionowane autorytety w zakresie badań dyskursywno-tekstologicznych czy też 

językoznawczo-kulturowych, np. z obszaru polskiego – Marię Wojtak, Teresę Dobrzyńską oraz 

Jerzego Bartmińskiego. 

 Z zachowaniem harmonijnych proporcji, pracę podzielono na sześć rozdziałów. Każdy 

z nich rozpoczyna się wyraźnie wydzielonym sekcyjnie wprowadzeniem (Introduzione) oraz 

podobnie kończy podsumowaniem (Conclusione). Taka kompozycja treści rozdziałów 

świadczy o zastosowaniu klasycznego i najlepszego wzoru rozwoju argumentacji tekstu 

naukowego. Niektóre z rozdziałów stanowią w ten sposób zamkniętą całość retoryczną, 

pozwalającą jednako płynnie przechodzić do kolejnych części rozprawy. Tak jest choćby z 

rozdziałem pierwszym (s. 17-40) poświęconym stanowi badań wybranych zagadnień w 

zakresie lingwistyki tekstu, Discourse Studies, analizy gatunków medialnych, „kobiecych”, 

porad jako określonego aktu komunikacyjnego i gatunku tekstowego. Podobnie kolejne 

rozdziały: drugi (s. 41-72) wprowadzający w historię, ewoluowanie oraz funkcję kulturową 
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porady w ramach korespondencji czytelniczek (na łamach analizowanego magazynu „Grazia”); 

trzeci (s. 73-88) prezentujący ramy teoretyczno-metodologiczne i dane korpusu badawczego; 

czwarty, otwierający tzw. „część praktyczną”, dotyczący analizy porad w „Grazii” w latach ’30 

i ’40; piąty (s. 129-163), przedstawiający syntezę wyników badań kolejnego okresu 

analizowanego gatunku prasowego, mianowicie lat ’60-tych ubiegłego stulecia; szósty (s. 165-

198) – tychże w latach ’90-tych XX wieku. Każdy z trzech rozdziałów „praktycznych” 

zachowuje jednakową strukturę według autorskiej metody analizy. Rozdziały te wprowadzone 

są ponadto swoistymi mottami, które spełniają tu jednocześnie rolę kulturową i naukową.  

Wnioski końcowe zajmują osiem stron (s. 199-207). Autorka włączyła do nich dwie tabele, 

pozwalające bardziej syntetycznie ująć zaobserwowane zjawiska na poziomie strukturalnym 

(Tabella 2) oraz pragmatyczno-stylistycznym (Tabella 3) analizowanych porad sercowych. Na 

stronach 209-215 w układzie tabelarycznym wymienione zostały numery „Grazii” poddane 

badaniu w zakresie rubryk z poradami dla czytelniczek (282 numery z łączną liczbą 656 porad). 

Po tym aneksie następuje dwustronicowe streszczenie w języku polskim. Na koniec 

zamieszczono bibliografię (s. 220-235), poprzedzoną spisem cytowanych/konsultowanych 

stron internetowych (s. 219-220) oraz wskazówkę odnoszoną do źródeł audio-wizualnych (s. 

219). Zupełnie prywatnym elementem zamykającym rozprawę, odsłaniającym jednak pewien 

istotny back oraz otoczenie wspierające Doktorantki, są jej osobiste podziękowania 

zamieszczone na str. 236. Naturalnie nie widzę w tym nic niepotrzebnego, wręcz przeciwnie! 

Warto jeszcze zauważyć, że tekst rozprawy zawiera ilustracje w postaci skanów przykładowych 

stron, pochodzących z analizowanych rubryk „Grazii”, okładek i fotografii z czasopisma. 

Takich ilustracji jest łącznie osiem. Funkcjonują w tekście na zasadzie cytatu i/lub wizualizacji 

autentycznego materiału. Choć to naprawdę drobnostka formalna, z końcem pracy można je 

było ująć w spisie odsyłającym do odpowiadających im stron manuskryptu, podobnie w 

przypadku tabel. 

 Przechodząc do wybranych problemów oceny merytorycznej pracy, chciałbym 

zaznaczyć, że w całości przedstawia ona bardzo systematyczny wywód, który stawia na wejście 

interesujące pytania badawcze i tezy, precyzuje zastosowaną metodologię, konkretyzuje 

przedmiot i cele badawcze oraz metody analizy korpusu ujętego w ramy czasowe, w założeniu 

i efekcie skłaniające do wypunktowania określonych trendów oraz zaproponowania opisu 

teoretycznego badanego zjawiska dyskursywnego. Zauważyć tu można jednak pewną dozę 

redundancji. Dotyczy ona np. stawianych tez. Zanim zostaną z pełną mocą i wyraźnie 

wyartykułowane w sekcji 3.4. „Obiettivi e ipotesi della ricerca” [Cele i hipotezy badawcze], 

mniej lub bardziej explicite przewijają się przez wcześniejsze partie tekstu, co nie jest 
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oczywiście szkodliwe, ale poniekąd zastanawiające w kontekście przyjętego układu. Jedna z 

tych tez pojawia się np. na str. 27, cyt.: “[…] si può supporre che nel genere testuale del 

consiglio della posta del cuore la persuasività si rivelerà un tratto particolarmente frequente”, 

inna na str. 30, cyt.: “Dunque si potrebbe supporre che chi consiglia le donne, lo faccia con 

l’uso di un determinato tipo di linguaggio”. Oczekiwałbym objaśnienia celowości takiej formy 

wielokrotnego wplatania tez w prowadzony wywód. W cytowanych fragmentach są one zresztą 

bardzo umiejętnie ujęte i już na tym etapie wyraźnie przemawiają do czytelnika. 

 Czuję się przekonany co do włączenia analizowanego korpusu porad w obszar dyskursu 

tradycyjnie już nazywanego women’s sphere, konfrontowanego zresztą teoretycznie ze sferą 

dyskursu właściwą dla interakcji „poradniczych” między mężczyznami. Tu wręcz bym się nie 

zgodził ze stwierdzeniem, że w kontekście komunikacji „męskiej” gatunek tekstowy w postaci 

porad jest mniej reprezentatywny – w zakresie porad sercowych zapewne tak, ale odnoszonych 

do innych aspektów życia, już raczej nie. Wymagałoby to skonfrontowania rubryk „Grazii” z 

podobnie konstruowanymi na łamach pism dla mężczyzn – porad, które bym nazwał 

„techniczno-instruktażowymi”, związanych z życiem profesjonalnym, różnymi formami 

spędzania wolnego czasu, obsługi aut i innych gadgetów, korzystaniem z uciech i przyjemności, 

postępowaniem z kobietami, tudzież przedstawicielami tej samej płci (niestety również w 

kontekście seksistowskim) itp. Nie wiem też, na ile stwierdzenie Doktorantki przekonanej, że 

ogólnie większość porad prasowych w różnych publikacjach kierowana jest do kobiet (cyt. 

“Infatti, se si pensa alle varie pubblicazioni contenenti consigli, ci si rende conto che la 

maggioranza di esse è dedicata alle donne”, s. 29) wynika z intuicyjnego, a raczej 

stereotypowego podejścia do tego zjawiska, na ile zaś mogłoby być poparte jakimiś 

miarodajnymi badaniami. Czy takie istnieją? Czy nie należałoby jednak wyrażonej opinii nieco 

dostosować do sugerowanego stanu rzeczy? 

 Doceniam ujęcie koncepcyjne (konsekwentnie logocentryczne) w zakresie utrwalania 

ram, natury interakcyjnej polegającej na moves oraz funkcji gatunku tekstowego w postaci 

porady prasowej (wł. consiglio della piccola posta). Zastanawia mnie tu tylko nadanie złożonej 

kompozycji tekstowej konceptowi terminu („atto comunicativo complesso, composto di due 

lettere”, s. 36), który de facto odpowiada jednej z jego części, mianowicie faktycznej 

odpowiedzi ekspertki „Y” z poradą na list czytelniczki „X” z prośbą o taką o taką poradę (z 

wyłączeniem struktury tekstu porady z lat ’30-’40, kiedy to nie publikowano jeszcze listu z 

zapytaniem, a ograniczano się do intertekstualnej formy jego przywołania, choćby i przez 

„przemawiający” pseudonim czytelniczki). Rozumiem jednak, że jest to wypadkowa pewnego 

rodzaju relacji metonimicznej, w której szczególnie druga część tego gatunku (odpowiedź) nie 
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może wystąpić bez pierwszej (listu do redakcji), bo istotnie trudno sobie wyobrazić, że ekspert 

odpowiada (czyt. doradza) nieindagowany. Zgadzam się, że mamy tu do czynienia z rodzajem 

tekstu medialno-epistolarnego o charakterze hybrydalnym, wypowiedzią z gruntu osadzoną w 

specyficznym rodzaju genderlettu właściwego kobietom (ang. women’s language, it. 

linguaggio femminile). Nasuwa mi się jednak pytanie, czy w przypadku odpowiadających (wł. 

rubriciste/consigliere) autorami odpowiedzi były w każdym przypadku kobiety. Czy nie zdarza 

się tak, że porada przygotowana zostaje przez dziennikarza, psychologa itp. płci, której pytająca 

niekoniecznie chciałaby zaufać, stąd podszywanie się pod kobiety? W obecnej rzeczywistości 

prasowej łatwo to sobie wyobrazić. Może także tej dawniejszej. Zdaje się, że nie są znane pełne 

personalia redaktorek-doradczyń, jak np. Ita, Clementina, Malù czy też sama Grazia. Nie jestem 

ponadto przekonany, czy można zbliżać wymiar typologiczny consiglio della piccola posta do 

paraliteratury (por. podrozdz. 1.4.-1.5.), aczkolwiek przyznaję, że daje się wykazać związek 

prezentacji porady sercowej na łamach „Grazii” z niektórymi formami i treściami 

„fotopowieści” (wł. fotoromanzo) i innych gatunków „transtekstualnych” oraz użytkowych 

(por. np. s. 26-27), co jest także wynikiem interwencji redakcyjnych, uatrakcyjniających odbiór 

złożonej struktury consiglio na łamach prasy kobiecej (ewolucja gatunku na łamach „Grazii” 

została szeroko omówiona w podrozdz. 2.6.). 

 Ważnym aspektem w perspektywie zadania, jakie przypisywane jest „Grazii” w postaci 

„kształtowania [postaw] Włoszek”, wydaje się precyzyjne oznaczenie ich statusu społecznego. 

Znajdujemy w pracy zbliżone, ale różniące się nieco determinanty, np. „donne comuni” (s. 11), 

“donne […] di ceto medio-alto” (s. 18), „donn[e] della fascia medio-borghese” (s. 53), “nuove 

italiane” (s. 53). Zastanawiające jest także to, czy jest to grupa podobna do wyłaniającej się z 

zestawienia listów do redakcji zebranych w przywołanej przez Doktorantkę książce Gabrielli 

Parca Le donne si confessano (1959). W świetle uzyskanych wyników kondycja Włoszek- 

czytelniczek „Grazii”, tym samym autorek listów do redakcji pisma, mogła się zmieniać i nie 

zawsze grupa ta miała jednorodny charakter. Z konkluzji wynika, że ich struktura 

psychologiczna zmieniała się na zasadzie wzrastania od etapu „naiwnego dziecka” (okres 

przedwojenny), poprzez zdobywającego pierwsze doświadczenia „podlotka” (lata ’60-te) do 

„dojrzałej kobiety” (lata ’90-te), w pełni świadomej m.in. sfery, którą Autorka nazywa „prawem 

do miłości” (wł. diritto all’amore, s. 193, 204, 205). 

 Wyniki analizy dyskursywno-strukturalnej oraz pragmatyczno-stylistycznej contentu 

listów z zapytaniami i listów z odpowiedziami pozwoliły Doktorantce dostrzec wiele kwestii 

nurtujących przedstawicielki włoskiego społeczeństwa na przestrzeni lat I i II połowy XX 

wieku, tak nieodległych czasowo, a znacząco różniących się pod względem środowiskowo-
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emancypacyjnym kobiet we Włoszech. Różnice między trzema wytypowanymi okresami są 

zauważalne i w istocie stopniowo na siebie wpływają. Ciekawość skłania do zastanawiania się, 

co następuje lub wynika z okresu trzeciego (lata ’90-te), po którym nastała – mówiąc za 

Zygmuntem Baumannem i Umbertem Eco – epoka „płynnej nowoczesności/płynnego 

społeczeństwa”. Czy jej trendom poddały się również czytelniczki „Grazii” uosabiające według 

założenia przeciętne Włoszki czasów, w których żyjemy? I czy chodzi tu o autentyczne kobiety 

„z krwi i kości” zgłaszające się po porady do „Grazii”, o odpowiadające im ekspertki 

(przyjmujące różne role) czy też wyidealizowane modele, kształtowane za pomocą 

przekazywanych porad? Wśród wyodrębnianych moves lub ich wariantów przekazywane są 

dane, które pozwalają ustalić „językowy obraz kobiety”. Ich pragmatyczna funkcja odznacza 

się różnorodnością, polega na doradzaniu, ale także odradzaniu (por. (s)consiglio, np. s. 145-

147). Nie można moim zdaniem jednoznacznie ich kategoryzować jako „porad sercowych”, 

pomimo intencji, jaką sobie wyznaczyła Doktorantka w doborze i analizie korpusu. O tym by 

także świadczyły wypunktowane typy problemów na s. 169 rozprawy, mianowicie: 1) 

problemy emocjonalne i zaburzenia psychologiczne, 2) problemy rodzinne (tu też problemy w 

związku, nie tylko „sercowe”), 3) zwyczaje i aktualne realia. Być może należałoby wobec tego 

zweryfikować faktyczny zakres analizy moves. Nie widziałbym dla takiego przeformułowania 

zasadniczych barier. Będzie to moim zdaniem zgodne z faktycznym stanem i zakresem analizy 

przeprowadzonej stosunkowo szeroko i reprezentatywnie dla wyłaniającego się obrazu na 

poziomie kognitywnym. 

 Nie mam zastrzeżeń co do wyciągniętych wniosków na temat stylu analizowanego 

materiału w poszczególnych okresach. Styl tekstu porad w „Grazii” jako kompleksowego 

gatunku odpowiada i tłumaczy jednocześnie wiele właściwości pragmatycznych 

przyporządkowanych wypowiedziom zgłaszających się czytelniczek-postulantek i 

odpowiadającej redakcji oraz zakresom tematycznym grupy piszących do „Grazii” kobiet. 

 Ogólną wartość merytoryczną rozprawy oceniam bardzo wysoko. Zastosowana 

metodologia pozwoliła na przeprowadzenie oryginalnego badania, wprowadzającego do 

studiów dyskursywnych i tekstologicznych w obszarze języka włoskiego, nie tylko nowe 

płaszczyzny formalno-treściowe, ale także perspektywę pewnej kombinacji rozwijającej 

analizę gatunków tekstowych w zakresie komunikacji medialnej (tu: poradnictwa, używając 

unaukowionego polskiego terminu Alicji Kargulowej [2009, 2011]).  

 Uznaję osiągnięcie założonych celów i wykazanie postawionych tez. W świetle 

przeprowadzonego badania przyjąć należy, że „Grazia”, a w szczególności jej działalność 

poradnicza, miała (i ma go wciąż) wpływ na kształtowanie swoich włoskich czytelniczek, 
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reprezentantek społeczeństwa, które podlegało z różnych powodów cywilizacyjnym procesowi 

indywidualnego i obywatelskiego rozwoju. Poza całym wachlarzem postaw i gotowych 

rozwiązań do zastosowania, które w poradach listów do redakcji były im proponowane, na 

zasadzie psychologicznego wsparcia, należy tu też podkreślić wartość dodaną w postaci 

kształtowania kompetencji tekstualnej (wł. competenza testuale), na którą Doktorantka 

zwróciła uwagę już we wstępie (zob. s 11) i bogato zilustrowała przykładami z badanego 

korpusu. 

 Wymiar naukowy pracy wzmacnia jej osadzenie w kontekście świetnie dobranej i 

bogatej bibliografii (blisko 240 pozycji), świadczącej o trosce, jaką wykazała Autorka zbierając 

zapewne podczas niejednej kwerendy bibliotecznej publikacje w języku włoskim (zob. np. 

przyp. 121), polskim oraz angielskim (przede wszystkim monografie, rozdziały w tomach, ale 

także artykuły w czasopismach). Na poziomie zapisu adresów bibliograficznych oraz 

cytowania publikacji trudno doszukać się poważnych uchybień. Konsekwencja w zapisach jest 

wzorcowa. Zdecydowanie należy się w tym miejscu pochwała. Do nielicznych niedociągnięć 

należy m.in.: stosowanie kursywy niezgodnie z przyjętym wzorem w Conte 1995, Dardano 

1994; brak przecinka po (a cura di), np. w Ficek 2015, Filip 2007, Sohn 2004; brak zakresu 

stron przy artykułach pochodzących z „Grazii”, np. Fortuna 1966, 1968, Olivieri 1964, 

Rossignoli 1960 (por. Pallotti 1979, Biagi 1989); stosowanie lub niestosowanie kropki na 

koniec frazy adresu – raczej zalecana (por. np. Lewandowska [a], [b]); zakreślenia w Morris 

2006 oraz Pastucha-Blin 2013; rozdzielenie Rosselli 1960 od Rosselli 2007; brak kropki przed 

In w Biagi 1989; brak przecinka przed Francesca w Bosi 2006; niepotrzebny przecinek przed 

(a cura di) w Sohn 2004; nadmiar cudzysłowów i kropek w Zielińska 2015, Dembowska-Wosik 

2015. 

 Podobnie trudno w pracy znaleźć, co z gruntu dziwić przecież nie musi, poważniejszych 

uchybień na poziomie języka i stylu. Mało szkodliwe są tu nieliczne literówki i niedociągnięcia 

redakcyjne, jak np. „le questioni più rilevanti legati” (… legate, s. 13); „le opere di De 

Beauvoir” (… de Beauvoir, s. 26); “(Sergio 2012: 124)” (kolokacja powtórzona raczej 

niepotrzebnie dwa razy, s. 27); „posizione ecc.” (posizione, ecc., s. 30; podobnie „(Wojtak 

2002) ecc.”, s. 37); „mansplain (of a man) explain (something)” (czy potrzebne pogrubienie?, 

s. 30); „nell’ambito dei cosiddetti content studies strettamente” (czy Content Studies?, s. 39); 

„vivre, con sottotitolo” (nie lepiej z rodzajnikiem: …con il sottotilo?, s. 46); “si veda Ficek 

2015: 231-235, Smól 2018: 67)” (si vedano…, s. 33); „le nostra è ancora una società” (la 

nostra…, s. 49); „e “Repubblica”, precisamente” (e la…, s. 51); “a solo 200.000” (ai soli 

200.000?, s. 91); „w praise polonijnej” (w prasie…, s. 223); brak kropek z końcem fraz 



8 
 

niektórych przypisów (np. przyp. 3, 4); brak kursywy w motcie na s. 165. Drobne błędy w żaden 

sposób nie wpływają na jakość naukową i odbiór bardzo starannie przygotowanej rozprawy.  

 

 Mając na uwadze wszystkie wyrażone opinie i w przekonaniu, że mam do czynienia z 

pracą doktorską o solidnych podstawach teoretycznych i prezentującą cenne dla rozwoju 

studiów włoskich badania, stawiam wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora n. hum. pani 

mgr Małgorzacie Janine Lewandowskiej. Jednocześnie wnoszę o wyróżnienie tej rozprawy 

oraz rekomenduję ją do druku w postaci monografii w wybranym wydawnictwie naukowym. 

 

 

 

Artur Gałkowski 

 

Łódź, 15.05.2019        


