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CELE I METODOLOGIA 

Ana Garrido González wyznaczyła sobie za cel zbadanie sposobu przedstawiania we 

współczesnej literaturze i kulturze Galicji kobiet, które w wyniku emigracji i uchodźctwa 

bliskich pozostają same. Analizie zostały poddane w szczególności dzieła czterech wybitnych 

twórców kultury galicyjskiej: Rosalíi de Castro, Alfonsa D. R. Castelao, Rafaela Dieste, Luísa 

Seoane i Xohany Torres. Punktem wyjścia jest metafora stworzona przez Rosalíę de Castro, 

która stała się z jedną z jej najważniejszych kreacji: “wdowa po żywym”.  

Rozprawa doktorska ma na celu:  

- dowieść, że metafora “wdowy po żywym” zawiera dwa poziomy znaczeniowe: jest 

jednocześnie reprezentacją przeżyć i doświadczeń samotnych kobiet oraz metaforą narodu 

naznaczonego nieobecnością bliskich z powodu uchodźctwa i emigracji. W ten sposób 

wykracza poza esencjalistyczne odczytania normalizujące ból “wdowy po żywym”. 

- zanalizować przestrzeń domową jako miejsce, w którym kobiety oddają się czekaniu, co służy 

za punkt wyjścia do krytycznego odczytania wyżej wymienionej metafory. 

- poszerzyć siatkę znaczeniową postaci “wdowy po żywym” poprzez włączenie w tę grupę nie 

tylko kobiet, które straciły męża, ale również innych postaci naznaczonych piętnem bólu 

spowodowanego nieobecnością bliskich (rodziców, synów i córek, itd.). Dlatego też mowa jest 
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tu o postaciach kobiet szalonych, samobójczyń i „dziwnych dziewczynach” (koncepcja 

zaczerpnięta od Carmen Martín Gaite i stanowiąca trafne określenie bohaterki Adiós María).  

-stworzyć genealogię opuszczonych kobiet występujących w literaturze i kulturze galicyjskiej, 

które odchodzą od traumy nieobecności bliskich w stronę postaci emancypacyjnej, czyli 

kobiety, która przestaje czekać i wypływa w morze (przypadek “wdowy po żywym” Rosalií de 

Castro i Penelopy z twórczości Xohany Torres). 

Hipoteza badawcza jest wyraźnie wyeksponowana i pokazuje umiejętność oryginalnego 

odczytania imaginarium społecznego Galicji. Doktorantka broni tezy, że koncepcja narodu 

galicyjskiego, naznaczonego piętnem bólu związanego z nieobecnością bliskich, powstaje w 

wyniku dwóch pozornie sprzecznych przedstawień kobiety - wieczne czekanie kobiet takich 

jak Penelopa pozwala im jednocześnie na świadome podejmowanie decyzji i upodmiotowienie 

(str. 13). W ten sposób autorka odrzuca esencjalistyczne koncepcje, które widziały w postaciach 

kobiecych jedynie metaforę narodu, zwracając uwagę na ich przeżycia i doświadczenia. Jest to 

pierwsza praca, która traktuje tę problematykę w tak złożony i interdyscyplinarny sposób. 

Dzięki przyjętej metodologii doktorantce udało się uniknąć uprzedzeń, które do tej pory 

warunkowały tego rodzaju interpretacje. Ramy teoretyczne łączą badania nad kwestią płci 

kulturowej (McDowell, Judith Butler, Foucault, Hollows), krytyczną teorię emocji (Ahmed), 

feministyczną krytykę galicyjską (González Fernández, Bermúdez, Pena Presas), socjologię 

literatury (Bourdieu, Figueroa, González-Millán), galicyjską krytykę literacką (Carballo 

Calero, Ogando, Vilavedra), galicyjskie badania dotyczące kwestii narodowych i 

postkolonialnych (López Sández, Rábade, Hooper, Baltrusch, Miguélez Carballeira, Colmeiro), 

badania antropologiczne (Lisón Tolosana, Gondar), badania migracji (Helfer, Cagiao, Núñez 

Seixas) oraz badania socjokrytyczne (Cros, Gómez Moriana). 

  Korpus jest bardzo szeroki i obejmuje niemalże cały wiek twórczości od Rosalíi de Castro po 

Xohanę Torres. Właściwy dobór korpusu świadczy o tym, że we wczesnej fazie badań nastąpiło 

dogłębne zapoznanie się z materiałami źródłowymi, z których wyłoniono prawie wyłącznie 

postacie kobiece naznaczone bólem wygnania lub emigracji w literaturze i sztukach 

audiowizualnych (rzeźba, rysunek, malarstwo, kino, muzyka). Podstawy korpus uzupełniony 

został o galerię wizerunków tego typu postaci w rzeźbiarstwie (Nogueira, Francisco Vilar, 

Ramón Conde…), rysunku (Reimundo Patiño), kinie (Chano Piñeiro, Margarita Ledo) i 

literaturze XXI w. (Eva Veiga), co pokazuje, jak duże znaczenie mają różne sposoby 

przedstawiania “wdowy po żywym” w kulturze galicyjskiej. Po raz pierwszy zebrano tak 

szeroki i szczegółowy korpus reprezentacji opuszczonych kobiet i “wdów po żywych”. 

 



 

STRUKTURA I TREŚĆ ROZPRAWY 

Struktura rozprawy jest odpowiednio dobrana do udowodnienia hipotezy i osiągnięcia 

zakładanych celów. Praca składa się z wprowadzenia, trzech rozdziałów i podsumowania. 

We wprowadzeniu doktorantka przedstawiła koncepcję “wdowy po żywym”. Wyjaśnione 

zostały też sprzeczności, które pojawiają się pomiędzy koncepcją tej figury w dziele Rosalíi de 

Castro, a jej przestawieniem w galicyjskim dyskursie hegemonicznym (na podstawie prac 

Heleny González Fernández). Ana Garrido podkreśla trudności związane z reprezentacją 

postaci kobiecych i narodu w ramach znormalizowanej koncepcji kobiecej traumy i bólu. 

Proponuje także poszerzyć zakres postaci “wdowy po żywym” i włączyć w tę grupę także 

samotne kobiety uważane za szalone i dziwne (str. 19-31). 

W rozdziale 1 zostały zanalizowane najważniejsze teksty Rosalíi de Castro dotyczące kobiet 

oczekujących na powrót męża. Doktorantka wykazała się tu pogłębioną znajomością: 

twórczości de Castro w języku galicyjskim i hiszpańskim, badań nad jej twórczością, a także 

znajomością dyskursów krytyki literackiej, które wyidealizowały zarówno postać autorki, jak i 

postać wdowy po żywym. Rozdział ten ukazuje, jak wielki wpływ miała postać “mater 

dolorosa” lub “matki cierpiącej” na kreację autorską Rosalíi de Castro, mówi o znaczeniu 

pisarki jako wiodącej postaci literatury galicyjskiej i o wdowach po żywych będących 

ucieleśnieniem nieobecności. Pragnę podkreślić, że bardzo trudno jest skondensować tak wiele 

dyskusji teoretycznych, polemik i informacji w sposób przekonywający i skuteczny dla celów 

rozprawy doktorskiej, a Anie Garrido udało się to osiągnąć. 

Rozdział 2 traktuje o postaci kobiety, która czeka i jest naznaczona “szaleństwem” i o 

wykorzystaniu tej postaci jako metafory narodowej w tekstach narracyjnych, teatralnych i 

sztuce graficznej (malarstwo, ilustracja). W trafny sposób ukazuje czytelnikowi historyczną 

transformację postaci w literaturze od Rosalíi de Castro po Luísa Seoane oraz przeprowadza 

szczegółową analizę tego, jak powstała złożona figura czekającej kobiety/Galicji jako matki, 

która stała się jednym z mitów założycielskich. Ten mit jest związany z idealizacją kobiecości, 

nieobecności bliskich, duchów, potworów... Należy podkreślić, że wszystkie te teksty zostały 

zanalizowane tu po raz pierwszy w ramach wspólnego korpusu, dzięki czemu Anie Garrido 

udało się pokazać wagę, ale też i ograniczenia metafory opuszczonej kobiety. 

Rozdział 3 skupia się na twórczości Xohany Torres. Jest to najdłuższy i najbardziej oryginalny 

rozdział rozprawy. Chcę podkreślić, że po raz pierwszy dokonano tak złożonej i szczegółowej 

analizy powieści Adiós María z uwzględnieniem polifoniczności, analizy przestrzeni, 

przestawienia głównej bohaterki jako „dziwnej dziewczyny”, elementów kultury popularnej i 

narodzin podmiotowości, która jest rezultatem traumy wynikającej z nieobecności bliskich. 



 

Ponadto, doktorantka zwraca uwagę na podobieństwa Marii z bohaterkami sztuk teatralnych 

Torres (Malen de Ascó i Ruth Soar) oraz z Penelopą z najbardziej znanego wiersza tej autorki.  

Stanowi to radykalną zmianę w postrzeganiu twórczości literackiej Xohany Torres, która 

zazwyczaj jest analizowana osobno w zależności od gatunku literackiego (poezja, proza, teatr). 

Ana Garrido nakreśliła swoistą genealogię, proponując po raz pierwszy całościową i spójną 

wizję różnych bohaterek, które przechodzą od negacji podmiotowości kobiety do emancypacji. 

Maria, „dziwna dziewczyna”, „sierota po żywej”, nie jest jedynie wyjątkiem, ale postacią, która 

uczestniczy w procesie autoafirmacji i emancypacji tak charakterystycznym dla bohaterek 

Torres. 

We wnioskach końcowych doktorantka podsumowuje, w jaki sposób poszerzyła koncepcję 

wdowy po żywym i zaproponowała typologię kobiet naznaczonych nieobecnością bliskich. 

Ponadto, wyraźnie zaznaczyła, że do esencjalnej metafory zakodowanej w imaginarium 

społecznym Galicji należy dodać przeżycia i doświadczenia kobiet z krwi i kości. 

Bibliografia jest odpowiednia i skrupulatna. Niemniej jednak, sugeruję trzy formalne 

poprawki. Po pierwsze, należy umieścić w wykazie bibliograficznym wszystkie odniesienia 

wymienione w tekście i w przypisach. W ten sposób przypisy będą jedynie uzupełnieniem 

treści, a bibliografia lepiej zilustruje bardzo dobrze udokumentowane prace badawcze 

prowadzone w oparciu o źródła interdyscyplinarne. Choć nadal bardzo często pojawiają się 

wątpliwości co do sposobu cytowania stron internetowych, moim zdaniem są to źródła 

porównywalne z książkami i czasopismami oraz pojawiają się w naukowych systemach 

cytatów bibliograficznych (MLA, Chicago, APA). Po drugie, należy cytować Castelao tylko 

jako Castelao (nie jako Rodríguez Castelao). Po trzecie, zalecam korektę stosowania kursywy 

w tytułach książek, kiedy są cytowane w rozdziale lub artykule. Należy również skorygować 

zastosowanie kursywy w całym tekście. 

 

OCENA KOŃCOWA 

Rozprawa doktorska Any Garrido analizuje w sposób oryginalny, dobrze uargumentowany i 

wyczerpujący problematykę “wdowy po żywym” w literaturze i kulturze audiowizualnej. Tym 

samym rekomenduję ją do publikacji. 

Niemniej jednak, niektóre aspekty powinny ulec poprawie. Należy:  

- Pogłębić kontekst wygnania (Ilie) oraz rozbudować analizę monologu polifonicznego (Ronald 

Macaulay) i kobiecego bildungsroman (Anis Pratt, María Inés Lagos-Pope…). 



 

- Odwołać się do podstawowej bibliografii dotyczącej poematu “Penelopa” autorstwa Díaz 

Castro (np. Rodríguez Fer, str. 55). 

- Zmienić koncepcję podrozdziału poświęconego porównaniu Wergiliusza i Owidiusza, w 

którym analizuje się Owidiusza w większym stopniu niż innych klasycznych autorów. Z drugiej 

strony wydaje się to skutecznym zabiegiem, że doktorantka podąża tropem analizy dotyczącej 

zastosowania drugiej osoby w formie listów, zaproponowanym przez Aurorę López (str. 73 i 

dalsze). 

- Lepiej uargumentować analizę wiersza “N’é de morte” autorstwa Rosalíi de Castro z 

perspektywy teorii zazdrości (str. 174). 

- Uzasadnić znaczenie cytatów, w których podkreśla się tylko fragmenty, ponieważ nie są one 

oczywiste.  

- Poprawić składnię. Przykładowo niekiedy zdania kończą się kropką (.), po czym następują 

dalsze wyjaśnienia, a w takich przypadkach sugeruje się użycie średnika (;). Należy też 

poprawić błędy ortograficzne i błędy w imionach i nazwiskach autorów (*Magada Potok, 

*Bourdiu, *Lie…). 

- Umieścić indeks ilustracji po spisie treści. 

 

Podsumowując, pragnę podkreślić główne zalety niniejszej rozprawy doktorskiej: 

- Zastosowanie kompleksowych, odpowiednich i aktualnych ram teoretycznych pracy, w 

szczególności badań nad kwestią płci kulturowej i krytyczną teorią emocji, które pozwalają na 

zerwanie z esencjalizmem warunkującym wcześniejsze galicyjskie badania literackie w tym 

zakresie. 

- Uczłowieczenie i ukazanie podstawowych dla zbiorowej świadomości Galicji koncepcji z 

perspektywy kobiecego doświadczenia. 

- Poszerzenie zakresu typologii “wdowy po żywym” o postacie kobiece naznaczone 

nieobecnością małżonka, dzieci lub rodziców aż do koncepcji “sieroty po żywych” w 

twórczości Xohany Torres. 

- Ukazanie, że wszyscy pisarze mężczyźni z wyjątkiem Seoane dążą do mitologizacji postaci 

kobiecych, natomiast w twórczości Rosalíi de Castro i Xohanny Torres ich portret nie stoi w 

sprzeczności z metaforą narodu. 

- Stworzenie genealogii “wdów po żywych”, która może być zastosowana także do analizy 

utworów niestanowiących podstawowego korpusu pracy (Castro, Castelao, Dieste, Seoane, 

Torres). 



 

- Analiza postaci w odniesieniu do pejzażu, cielesności i postrzegania Galicji jako kobiety 

- Prześledzenie transformacji figury kobiety opuszczonej od Penelopy czekającej po Penelopę, 

która wypływa w morze, odkrywa własną podmiotowość i podejmuje decyzje dotyczące 

otaczającego jej świata. W szczególności ułatwia to zrozumienie rozwoju twórczości Xohany 

Torres.  

Wnioski, do których dochodzi doktorantka należy wziąć pod uwagę w przyszłych badaniach 

naukowych i to nie tylko tych, które dotyczą galicyjskiej twórczości. Praca stanowi znaczący 

wkład w badania, które analizują: ból jako specyficznie kobiecą traumę, postacie kobiet 

naznaczonych nieobecnością bliskich z powodu emigracji lub wygnania oraz twórczość 

cytowanych autorów. Wartość naukowa pracy polega też na uświadomieniu czytelnikom, że 

interpretacje metaforycznych postaci kobiecych powinny uwzględnić codzienne przeżycia i 

doświadczenia kobiet. 

Z tych wszystkich powodów, rekomenduję omawianą rozprawę doktorską do publikacji. Na 

koniec chciałabym dodać, że recenzowana przeze mnie rozprawa doktorska jest przykładem 

doskonałych badań naukowych dotyczących współczesnej literatury, prowadzonych w 

Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Wnoszę tym samym o dopuszczenie Pani Any Garrido do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 
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