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rozprawy doktorskiej mgr Any Garrido González  

Emigración e identidad: la representación de la ausencia como afirmación en la literatura 

gallega (1936-1971): la “viuda de vivo” en contextos exílicos 

napisanej pod kierunkiem  

dr hab. Tadeusza Miłkowskiego oraz dr hab. Katarzyny Moszczyńskiej-Dürst, 

  profesorów Uniwersytetu Warszawskiego. 

  
Rozprawa doktorska mgr Any Garrido González jest owocem ambitnego projektu, 

obejmującego dwieście lat historii literatury galicyjskiej. Sygnalizowany w tytule temat pracy 

– „emigracja, tożsamość, nieobecność – jako elementy konstytutywne literatury galicyjskiej” 

oraz i jej horyzont czasowy - „1936-1971” – określone zostały zbyt wąsko. Duża i znacząca 

część pracy poświęcona jest m.in. pisarstwu Rosalíi de Castro, pisarki XIX – wiecznej; analiza 

jej twórczości pozwala m. in. uchwycić ewolucyjny charakter motywu „wdowy po żywym 

mężu”. Także problematyka pracy wykracza poza zapowiedziane w tytule zagadnienia, 

zwłaszcza w zakresie kulturowej reprezentacji płci i emancypacyjnego potencjału literatury 

autorstwa kobiet.  

Powyższe uwagi wyrażają przekonanie, jakie czytelnik rozprawy zyskuje po lekturze 

pierwszych kilkunastu stron tekstu: mamy tu do czynienia z pogłębioną, panoramiczną pracą 

badawczą o szerszym zasięgu niż zapowiada tytuł. Czytelnik (i recenzent) nie ma przy tym 

wątpliwości, że rozprawa autorstwa Any Garrido stanowi oryginale rozwiązane problemu 

naukowego, a więc spełnia podstawowy wymóg Ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym, w oparciu o którą procedujemy. Recenzowana praca doktorska stanowi nie tylko 

oryginalną, ale wyjątkowo dociekliwą, przedstawioną w szerokim kontekście historyczno- i 

teoretycznoliterackim, analizę  problemu,  jakim jest ewolucja toposu literackiego viuda de 

vivo – „wdowy po żywym mężu” – w obrębie literatury galicyjskiej. Klamrą tych 

wszechstronnych rozważań literaturoznawczych są z jednej strony utwory Rosalíi de Castro, 

zwłaszcza księga V Follas Novas (1880), mówiąca o „Wdowach po żywych i martwych” oraz 

pisarstwo Xohany Torres, ze szczególnym uwzględnieniem powieści Adiós Maria, która 
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ukazała się w roku 1971. Autorka pracy podtrzymuje wysuwaną przez niektórych badaczy 

tezę o łączności, a nawet „linii prostej” biegnącej od  Rosalíi de Castro do Xohany Torres. 

Linia ta nadaje ciągłość galicyjskiej literaturze autorstwa kobiet, dokonując zarazem 

znaczącego przemodelowania makrometafory „kobiety galicyjskiej” (str. 116). 

Tradycyjne przedstawienia Galicji w literaturze narodowej oscylowały wokół figury 

„wdowy po żywym mężu”, widzianej powszechnie jako starzejąca się kobieta – symbol 

nostalgii, poczucia braku i głęboko odczuwanej nieobecności. Ten typ przedstawienia 

ukształtował topos Galicyjki jako kobiety bez reszty oddanej rodzinie, gotowej zawsze służyć i 

pracować dla najbliższych oraz dla Ojczyzny. W twórczości Rosalíi de Castro oraz Xohany 

Torres topos ten został zakwestionowany. Zamiast postaci Penelopy, wiernie i biernie 

wyczekującej powrotu męża, w pisarstwie wspomnianych autorek znajdujemy oszalałą z 

rozpaczy, gotową zadać samej sobie śmierć Ofelię oraz inne modele kobiecości o charakterze 

transgresyjnym, m.in. wiedźmę i wariatkę.   

Analiza motywu „wdowy po żywym mężu” nie ogranicza się wszakże w pracy do tych 

dwóch autorek. Rozprawa doktorska Any Garrido, o czytelnej strukturze,  składającej się z 

trzech rozdziałów, wstępu, zakończenia i bibliografii załącznikowej, w pierwszej części 

omawia narodowe mity i teksty, które ukonstytuowały figuratywne przedstawienie Galicji 

jako „kobiety, która czeka”. Obok twórczości Rosalíi de Castro w rozdziale pierwszym 

znajdujemy analizę dokonań tzw. „poetów prowincjonalistów”, twórców związanych z 

projektem wydawniczym Galaxia, a także autorki murali, Joseby Muruzábal. Wszystkie te 

dzieła nawiązują do klasycznego i esencjalistycznego modelu „kobiety, która czeka” i 

„emigranta, który powraca”. Ich analiza unaocznia transgresyjny charakter późniejszych 

narracji o nieobecności, które stanowią podstawowy korpus badawczy rozprawy.  

 Zasadniczym celem pracy – zrealizowanym z naddatkiem – jest bowiem analiza 

reprezentacji nieobecności w kontekście uchodźctwa w literaturze galicyjskiej oraz (w dużo 

węższym zakresie) w sztukach plastycznych, w latach 1936-1971. Korpus tekstowy tak 

skonstruowanego problemu badawczego stanowi twórczość pisarzy emigracyjnych (na 

uchodźctwie w Argentynie): Alfonsa Daniela Rodrígueza Castelao, Rafaela Dieste, Luísa 

Seoane oraz pisarstwo Xohany Torres, przy czym w analizowanej powieści Xohany Torres 

doświadczenie emigracji ma charakter szczególny – dotyczy emigracji kobiety (matki 

narratorki), która wyjeżdża do Francji, pozostawiając córkę obciążoną tzw. „pracą miłości” – 

opieką nad rodzeństwem i dbałością o dom. 
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W tej ciekawej konfiguracji tekstowej przebiega wieloaspektowa analiza toposu 

„wdowy po żywym mężu”. Motyw ten, wprowadzony do literatury galicyjskiej przez Rosalię 

de Castro  w wierszu “Pra Habana!”  w roku 1885, przedstawia “kobietę galicyjską” w niemal 

niewolniczej relacji z domem, rodziną i ojczyzną w obliczu emigracji mężów i ojców (w 

powieści Torres także matki), a zarazem feminizuje Galicję, określaną słowem matria 

(zamiast “patria”  - ojczyzna od słowa pater, matria –„matczyzna” od słowa matka), 

naznaczoną doświadczeniem nieobecności i oczekiwania. Literacki obraz kobiety (i 

„matczyzny”) związany zostaje z pojęciem lojalności i oddania. Patriotyzm oznacza w tej 

optyce zdolność do bezinteresownej miłości i oczekiwania. Tego rodzaju dyskurs, jak 

zauważa Autorka, sprawia, że polem walki galicyjskiego nacjonalizmu (w kontrze do 

nacjonalizmu kastylijskiego) staje się ciało kobiety, używane jako metafora systemu 

kulturowego oraz godności narodu.  

W tę spójną narodową narrację, obecną w literaturze i sztuce galicyjskiej od ponad 

dwustu lat, wdziera się subwersywny dyskurs, zapoczątkowany przez samą Rosalię de Castro, 

kreujący postać „wdowy po żywym mężu” w stanie szaleństwa, samobójczyni, wiedźmy czy 

potwora, która okazyjnie przybiera też postać „sieroty po żywej matce” (orfa de vivo - w 

powieści Torres) czy szerzej, także w literaturze kastylijskiej, „dziwnej dziewczyny” (chica 

rara). Jej pierwszym wcieleniem jest niepokorna Andrea z powieść Carmen Laforet z 1944 

roku pt. Nada (w wersji  polskiej „Złuda”).  

Analiza motywu viuda de vivo i  - szerzej - reprezentacji doświadczenia nieobecności 

w literaturze galicyjskiej została przez Autorkę przeprowadzona za pomocą bogatego, 

interdyscyplinarnego instrumentarium, zakorzenionego z jednej strony w badaniach 

kulturowych, historycznych i antropologicznych, z drugiej w pracach krytycznych powstałych 

w obrębie literaturoznawstwa galicyjskiego. Imponujący jest horyzont teoretyczny, do 

którego odwołuje się Autorka rozprawy. Obok patronującej całej pracy Sary Ahmed, której 

prace z zakresu socjologii i teorii afektów posłużyły Autorce do wnikliwych i odkrywczych 

interpretacji dzieł literackich (i nie tylko, raz jeszcze zauważę, że w pracy znajdujemy liczne 

nawiązania do sztuk plastycznych), Ana Garrido sięga do socjokrytyki spod znaku Edmonda 

Crosa i Antonia Gómeza Moriana, socjologii kultury Pierre’a Bourdieu, prac genderowych 

Judith Butler czy Lindy  McDowell,  do teorii polisystemów Itamara Even-Zohara, do badań 

antropologicznych dotyczących pamięci i miejsc pamięci – Maurice’a Halbwachsa, Jana 

Assmana czy Marca Augé. W toku wysiłku interpretacyjnego Autorka sięga także i z 
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powodzeniem wykorzystuje socjologiczne prace Michela Foucaulta i diagnozy późnej 

nowoczesności Zygmunta Baumana. Ten  rozległy i różnorodny fundament teoretyczny nie 

zaburza ani toku naukowego wywodu ani poprawnego wnioskowania, przeciwnie – stwarza 

(rzadko tak szeroki w pracach doktorskich) horyzont teoretycznej refleksji, który otwiera 

przed czytelnikiem i badaczem literatury nowe, nieoczekiwane ścieżki interpretacyjne. 

Ana Garrido ani przez chwilę nie traci przy tym z pola widzenia inspiracji 

pochodzących z prac literaturoznawczych, można by nawet powiedzieć, iż pozwala się im 

prowadzić, wzbogacając galicyjskie literaturoznawstwo o własne obserwacje i konkluzje 

pochodzące z autorskich analiz. Przewodniczkami Any Garrido w tym obszarze są przede 

wszystkim Helena González Fernández oraz Dolores Vilavedra. Prace pierwszej z tych 

badaczek przywoływane są z regularnością, która nakazuje widzieć w Helenie González 

swoistą mentorkę przedstawionego projektu badawczego, co wydaje się ze wszech miar 

słusznym wyborem (trudno znaleźć w obrębie studiów galicyjskich bardziej wszechstronną, a 

zarazem oryginalną badaczkę), ale zarazem być może wskazuje na potrzebę emancypacji 

Doktorantki: nie wydaje mi się, by wśród licznych odwołań do prac Heleny González Anie 

Garrido zdarzyło się choć raz do nich zdystansować czy określić pole możliwej i potrzebnej 

debaty.   

Autorka pracy w ogóle raczej niechętnie konfrontuje się z dokonaniami innych 

badaczy. W przedstawionej rozprawie niewiele jest fragmentów o charakterze sporu, choć 

nie można powiedzieć, żeby nie było ich wcale. Autorskie spojrzenie na powieść Xohany 

Torres pozwala Anie Garrido m. in. krytycznie ocenić sugestie Carmen Blanco czy Marisol 

Rodríguez dotyczące interpretacji obrazu kobiety jako metafory opuszczonej Galicji. Zdaniem 

Doktorantki powieść Torres emancypuje bohaterkę w sposób, który uniemożliwia jej 

stereotypowe potraktowanie.  

Niedosyt w pracy budzi brak szerszego kontekstu literackiego. Autorka rozprawy 

praktycznie nie wykracza poza literaturę galicyjską, a szkoda – nie tylko ze względu na brak 

perspektywy komparatystycznej, ale także z tego powodu, iż literatura galicyjska stanowi 

element szerszego systemu, jakim są literatury Półwyspu Iberyjskiego – kastylijska, 

katalońska, baskijska oraz portugalska. Wgląd w tę ostatnią byłby szczególnie interesujący ze 

względu na pokrewność doświadczeń emigracyjnych. Brak odniesień do innych literatur jest 

tym bardziej znaczący, że Autorka sugeruje istotne paralele. W rozdziale III stwierdza, że w 

latach 40-tych pojawia się w literaturze hiszpańskiej typ bohaterki, która podaje w 
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wątpliwość rzekomo naturalną, tj. służebną rolę kobiety. Ana Garrido pisze, iż dzieje się tak 

w przypadku Andrei ze wspomnianej już powieści Nada Carmen Laforet oraz „innych 

późniejszych bohaterek kobiecych literatury hiszpańskiej” (str. 237), jednak żadnej z nich nie 

wymienia. Podobnie dzieje się, kiedy Autorka pisze (na str. 13) o “obszernej genealogii 

poetek feministycznych”, które podejmują topos chica rara czy Penélope navegante.  

Paralele pozostają jedynie w sferze sugestii, nie są poparte ani analizą tekstów, ani nawet 

czysto katalogową rejestracją nazwisk czy tytułów.  

Pozostając przy słabościach rozprawy (które de facto trudno znaleźć – zajmuję się 

nimi tylko z obowiązku recenzenckiego), decyzję o tym, by fragmenty tekstów literackich w 

języku galicyjskim oraz fragmenty prac teoretycznych w języku angielskim pozostawić bez 

tłumaczenia, uważam za dyskusyjną. Chociaż robi się tak często w obszarze studiów 

galicyjskich, należałoby moim zdaniem wziąć pod uwagę fakt, że rozprawa powstaje na 

polskim uniwersytecie, niejako w łonie polskiej hispanistyki, gdzie będzie czytana w pierwszej 

kolejności i gdzie założenie, iż znawca języka hiszpańskiego (jako obcego) bez kłopotu 

zrozumie tekst w języku galicyjskim, może się okazać błędne.  

Z drugiej strony chciałabym podkreślić elegancję języka, jakim praca została napisana. 

Ana Garrido posługuje się piękną, klarowną hiszpańszczyzną i dba o styl wywodu tak, by 

czytelnik bez kłopotu podążał za tokiem myślenia i przyswoił nawet najbardziej złożone 

elementy analizy. To wielka zaleta recenzowanej rozprawy, która zapowiada w osobie Any 

Garrido wytrawną badaczkę i pisarkę tekstów akademickich. Jej sposób uprawiania nauki 

charakteryzuje namysł nad przedmiotem badań, uważność, skrupulatność oraz przekonująca 

argumentacja. Wszystkie te cechy świadczą o naukowej dojrzałości, której znakomitym, 

najlepszym przykładem jest recenzowana praca.  

Z pełnym przekonaniem stwierdzam tym samym, że rozprawa spełnia warunki 

stawiane pracom doktorskim i wnioskuję o dopuszczenie jej Autorki do dalszych etapów 

przewodu doktorskiego.  
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