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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Trynieckiej

pt, Female Characters in the Victorian und |{eo-Victoriun l{ovel:
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(Postaci kobiece w powieści wiktoriańskiej i neo-wiktoriańskiej:

stadium intertekstualne)

Rozwazania mgr Tr,vnieckiej zawarte w rozpraw-te pt. Female Characters in the LIictorictn and

Neo-Victorian l,trovel; An Intertextttal Study (Postaci kobiece w powieści wiktoriańskiei i neo-

rł,iktoriańskiej: stadium irrtertekstualne) znakomicie wpisują się rł,e wspołcześrrie toczone

debat_v nt. krytycznego podejścia do dziedzictwa kulturowego" tradycji i kulturow,ej pamięci.

Perspekt_vwa badawcza studiów nad intertekstrralnością pozwala doktorantce na interesujące

ukazanie zarówno ciągłości krrlturowej jak i zmiany w przedstawianiu w powieści roli kobiety

i jej rniejsca w społeczeństwie brytljskim w wieku dziewiętnastynr. dwudziestym i

drł.udziestym pierwszym. oraz uwy,puklenie dialogicznej relacji międz.v porł,ieścią

lł,społczesną i powieścią, kulturą i ideologią okresu wiktoriańskiego.

Obierając bardzo ciekawą i obiecującą perspektywę interlekstualnej anallzy postaci kobiecych

w wl,branych powieściaclr wiktoriańskich i neo-wiktoriańskich, doktorantka może nieco na

siłę unika clrociazb.v zdystansowanego odwołania się do dziedziny women studies. nie

wspominając na.lvet o feminizmie. A przecież na str. 88-89 doktorantka dobitnie fbrmułuje



s\voje bardzo interesr_rjące. mocne stanowisko, ktore brzmi jak głowna leza rozprawY:

,.Tracing liter.v opportunities of neo-Victorian heroines appears especially vital in the current

era primarily concerrtrated on excavating the ordeals and horrors of the past. leaving no room

for hope, Therefore" I try to present the neo-Victorian heroines analysed in this study as

'redeeming' the past and offering a more reassuring and optimistic version of the bygone".

Może przl,rł,raca.jąc nadzieję i godność kobiecym postaciorr-i poddanym probie w'

wiktclriańskim śr.viecie i pokazując. ze postaci w powieściach neo-wiktoriańskich realizują

mozlirvości jedynie potencjalnie rysujące się \ĄI pow-ieści wiktoriańskiej w postaci

niezrealizow-anych alterr'atyw lub w_vborów marginalizujących postaci kobiece jako Innego.

autorka dysertacji dąż,v do takiego odczytania relacji intefiekstualnych powieŚci

wilttoriańskiej i neo-wiktoriańskiej. ktore przywlaca równorł,agę i sprawiedliwoŚĆ W

stosunkach pomiędzy płciami i warstw,ami społecznymi.

Relac.je te są zachwiane lub nierealizowalne w, patriarchalnyrn Świecie korporac,ljnego

kapitalizłnu przedstawionego w powieściach w,iktoriańskich. Charakteryzując postaci kobiece

\\. powieściach neo-w-iktoriańskich doktorantka traktuje ich konstrukc.ję jako swoiste

zw,r,cięstr.lo kobiet asertywnych, mocnych i niepodporządkowujących się konwencjom;

kobiet. które nie są ofiarami patriarchalnego systemu. Czyż takte alternatyr,ł'ne. a czasem

wręcz korrtrt'aktyczne. neo_wiktoriańskie przepisanie i skomplikowanie wizii historycznej, nie

spełnia postulatów- feministycznej wizji wspierani kobiecej autonomii, asertywnoŚci i

opowiadania się za rórł,nością kobiet l, mężczyztt w kategoriach prawnl,ch, ekonomiczn,vch i

obyczajowych? Refleksja ta i sformułowane powyzej pl,tanie nie stanowią bynajmniej

zaTzLtILl, lecz stanorł,tą racze1 probą zrozumienia usytuowania metodologii doktorantki w

stosunku do podejść feministycznych. Uważam też, że zaprezentow-ana przez nią perspektywa

intertekstualności i dialogizrnu znakomicie słr_rzy doktorantce jako rł,arsztat umożlirł'iający

staranne uzasaclnienie wyartykułowarrej mocnej tezy.

Analizy plzeplowadzanę przęz mgr Tryniecką pokazuj ą, że częśc literackiej prodrrkcji

w duchu neo-r,viktoriańskim nie jest skazona toksyczną nostalgią za kulturą i stosunkami

społecznymi panlłjąc,vmi rł,wiktoriańskiego świecie, lecz dokontr.le głębokiej rewizji naszego

obrazu wiktoriańskiej Anglii i angielskiego imperium oraz oficjalnie artykułor.ł'anych

poglądów na temat miejsca kobiet r,v wiktoriańskim społeczeństwie. Doktorantka pokazuje

ponadto w jaki sposob współczesne fascynacje epoką wiktoriańską i rozkwit neo-

wiktorianizmu uświadamiają Brytyjczykom krrlturową ciągłość z czasami wiktoriańskimi
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(nawet pomimo dramatycznych zwrotów historii, które wydawały się tą ciągłość zakłócać lub

wręcz zrywać) oraz pozwalają na rew,izję wspołczesnego rozumienia kim byli Wiktorianie.

wiktoriańskich wyobrazeń nt. kobiecości jak i współczesnych nam postaw wobec

kształtowania się kobiecej tozsamości.

Solidnie opracow-ana rozprawa mgr Aleksandry Trynieckiej posiada starannie przem,vślaną

strukttrrę. wprowadzenie oraz rozdział7, drugi i trzęct stanowią część teoretyczną rozpra\Ą'y.

Doktorantka przedstawia swoje narzędzta badawcze we wprowadzeniu. Rozdział drugi

poświęcony jest omówieniu powieści wiktoriariskiej w jej kuiturorłym i społecznym

kontekście, W rozdziale trzecim doktorantka analizuje zjawisko rekonstntkcji i rer.ł,izji

dzier,l.iętnastow-iecznej kultury angielskiej i pokazuje, ze w ten sposób tradycja wiktoriańska

nieustantrie zajrnuje poczesne miejsce w- bryt,vjskim imaginarium wieku drł'udziestego i

dlłtrdziestego pierrvszego,

Rozdział czwafty stanowi częśc analttyczną lozplawy, W czterech podrozdziałach mgr

Tryniecka interpretuje rożnę aspekty konstrukcji postaci kobiecych w, powieściach neo-

wiktoriańskich pozostających n, intertekstualn.vm dialogu z porł,ieściami wiktoriańskimi.

Jestem zdatria, że bardzo trafne i dow-cipne sformułowanie tr,1ułu pierw-szego poclrozdziału

zasługuje na szczęgolną uwagę: ,.The New Woman Restaged: The Madwoman in th Library

and the Man in Rtrskin's Garden in Gail Carriger's Soulle,ss". Tytuł ten demonstruje

perlbrmatvwność konstrukcji bohaterów powieści neo-wiktoriańskiej oraz ptzekroczenie a

nawet wręcz odwrocenie stereotypów zwtązanych z konstrrrkcją płci społecznej w

społeczeństr,r,ie lł,iktoriańskim. i w skondenso\Ą,anv sposob narł,iązuje do całej biblioteki

tekstow literackiclr i krltycznych dotyczących roli kobiety w dziewiętnastym więku. Dyskusji

znaczenia ubiorow i systemu mody dla charakteryzacjl kobiety w powieści wiktoriańskiej i

przedstawienia autonomii kobiety w powieści neo-wiktoriańskiej poświęcony jest podrozdział

drrrgi. W podrozd zla\e trzęcim doktorantka rozważa udzielenie rv powieści neo-wiktoriańskiej

głosu postaci kobiecej, ktorego powieść wiktoriariska jej odmawia, podczas gdy podrozdztał

czwarty poświęcony jest konstrukcji postaci kobiecej w neo-rł,iktoriańskiej powieści

biograficzne1 (bio-fiction).

Doktorantka starannie dokumentuje wykorzystane żródła i umieszcza obszerne komentarze w

1icznvclr przy,,pisach. Praca opatrzona jest bogatą, Ilozącą czternaście stron bibliografią

świadczącą o bardzo dobrej orientacji autorki rozprawy w teoriach intertekstualności.
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bachtinowskim dialogizmie, historii literatury wiktoriańskiej, teorii neo-wiktorianizmu, teorii

konstrukcji postaci oraz teorii systemu mody Rolanda Barthesa.

Dysefiacja doktorska mgr Trynieckiej jest batdzo ciekawą propozycją interpretacji

korrstrukcji postaci kobiecych w powieści neo-wiktoriańskie.i .jako alternatywnej wizji losow

bohatęrek wiktoriańskich. Z przyjemnością przeczylałam fragmenty pracy poświęcone

znaczeniu semiotyki mody i ubiorrr dia charakteryzacji postaci. Doktorantka demonstruje w

rozpralł,ie szerokie spektrum zainteresowania zagadnierriami teoret.vczn.vmi, umiejętność

uwaznej anallzy tekstualnej oraz pasję badacza prawdziwie zaangażowanego rv studia nad

kulturą rviktoriariską i ą awiskiem neo-rviktorianizmu,

Tak jak po kazdej lekturze, nasllwa się jednak kilka wątpliwości, uwag i pytań, które nie tyle

wpływają na ocenę dysertacji ile skłaniają do kolezeńskiej dyskusji. Moje wątpliwości budzi

stanowisko. któremu doktorantka daje wyraz w podrozdziałach pt. ,.Adaptation or

Appropriation: Narrating the Past as an Etlrical Question" oraz "Biography. Detective Fiction

and Bildungsloman: Victorian Genres Revisited", zamleszczonych w rozdztale trzecim.

Zastanawia mnie idąca pod prąd dialogizmu normatyrł,izująca postarva doktorantki przyjęta

jak rozumiem, w zgodzie z poglądami Ann Heilmann i Marka Llewellyna wl,razonymi w

ksiązce ]Veo-Victol,ianism; The The l/ictorians in the Tlyenty-First C)entury, ]999-2009.

Doktolantka zakłada. ze etyczne jest tylko powazne, zgodne z historyczn.vmi faktami lub z

rrich wyekstrapolorł,ane potraktowanie wiktoriańsktej rzeczywistości i postaci w tekstach

rrależących do konwencji neo-wiktoriańskiej. A zatęm fikcyjna autobiografia Charlotte Brontć

w powieści The Secret Diaries of Caharlotte Brontć moze być potraktowany jako część

por,r,aznej" et_vcznej neo-wiktoriańskiej adaptacji biografii pisarki (poniervaż fakt. iZ pisała

dzienrrik jest bardzo prar.ł,dopodobn"v). podczas gd,v narracj a dotycząca fikcyjnego laktu bycia

św-iadkiem zbrodni przez postaó reprezentującą pisarkę w powieści Laur1, Joh Rorł4and pt.

The Secrel Adventures o.f Charlotte Brontć do por.ł,ażnych i et.vcznych tekstórł, neo-

w,iktoriańskich zaliczona być nie moze poniewaz ,,znlekształca" biografię autorki. Ale czy

takte założenie nie jest zbyt .,udomowiające" wiktoriańską rzeczyrł,istość? Refleksja nad

zbrodnią b,vła przeciez istotnym tematem wiktoriańskiej kultury popularnej, a kontrfaktyczne

zetknięcie fikcyjnej Charlotte Brontć zę zbrodnią mogłoby pomoc w zadaniu nolłych pytań

lub przeformułowaniu tradycyjnie zadawanych, na temat rozumienia dobra, zła i potworności

przęz,.lristoryczną" pisarkę.
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Normatywizujące podejście do alternatywności grozi ocenzurowaniem dialogiczność i,

paradoksalnie - rvszakze mowim.v tutaj o aiternat.vwnej wersji historii -- niebezpiecznie zbltża

podejście doktorantki do postawy twórców i producentów- tzw. Heritage Industry. Jako

przemysł kulturowej pamięci produkuje - nie przeczę -- wlrsokiej iakości nostalgiczne

adaptacje. któr,vch recepcja przysporzyć może ogromnej przljemności estetycznej. Dzięki

swo.je.j estet_vcznej perfekcyjności uzyskanej dzięki zaawansowanym technologiom

medialrr.vm. produkcje Heritage Industry dają w}/raz tęsknocie za w_ł-idealizowaną

rzeczyw-istością wiktoriańskiej i pre-wiktoriańskiej Anglii jako prekursorom wspołczesnej

korporacyjnej rzeczywistości. która mieni się ich spadkobiercą, i dysponując

zaawansowanymi techrrologiami próbuje zmarginalizować inne wersje przedstaw-ień

historyczrrej trad.vcji. Warto przeciwstawić takim nostalgicznym dziełom krytyczną trł,órczość

literacką a nau,et historiograficzną posługującą się pełnym spektrum strategii

kor-rtrfaktyczrrości w celu zrewidowania wyidealizowanej i toksycznie nostalgicznej polityki

kultrrrowei pamięci" Co ciekawe, wyartykułowana na str.88-89 d,vserlacjl, teza doktorantki

przyrvołana w tej recenzji na str, 2, jak najbardziej sytuuje się w kontinuum mocne,i.

nieo cenzurowanej kontrfaktyczno ści.

Jestem równiez zdanl,a. że, paradoksalnie, to co z jednej strony stanowi zd,etę

dysertacji doktorantki. tj. różnorodność punktów widzenia z których dokonuje interlekstualnej

analiz5,postaci kobiecych w- zestawianych pow,ieściach lł,iktoriańskich i neo-wiktoriańskich.

oraz ugruntouujące tezy autorki wielokrotne powtórzenia perł,n.vch lł,niosków i pocz,vnionych

Llwag. staje się z drugiej strony swoistą achillesor,vą piętą pracy. Mozna odnieść wrażente, iż

ta skąd inąd bardzo interesująca wielość metodologicznych pomysłów, przede wszvstkim tych

przedstar,vionych w części analitycznej. oTaz w,vstępujące w niej liczne po\Ą.tórzenia w.vnikaja

z f'aktu. ze autorka złożyła tą częśc z osobnych artykrrłów, które nie zostały r,r,ystarczająco

scalone rł, integralną całość.

Niezaleznie od przedstawionych uwag i wyrazonych wątpliwości uw-azam, ze

rozplawa doktorska mgr Aleksandry Trynieckiej przyczym się do rł,zbogacenie angiistyki

polskiej o interesrrjące analizy ważnych koncepcji kulturowych, historyczno-społecznych oraz

historyczrro-literackich, w świetle których doktorantka rekonstruttie poządaną lub

postulorł,aną wizję tozsamości kobiecej. wyłaniającej się z obecnego. krytycznie

zrewidowanego rozumienia ciągłości pomiędzy współczesną kulturą angielską i kulturą

wiktoriariską, Nalezy równiez podkreślić, że w części teoretycznej rozprawy doktorarrtka
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zebrała bardzo przydatne kompendium nt. metociologiczn5rch podejśc dotyczących

intertekstualności, zestawiając teorię prezentowane przęz badaczy zagranicznych i badaczy

polskich.

Podsumor,r,ując sw-oje urł,agi dot,vczące rozpra\Ą}- doktorskiei pani mgr Tryrrieckiej

plagnę podkreślić. iz opierająca się na solidnym warsztacie badawczym dysertacja potwierdza

naukowe kompetencje doktorantki oraz dowodzi jej pasji badawczej i akademickiego

zaangażowarria. Uważam, że rozprawa spełnia wszelkie przewidywane ustawą wymogi

stawiane pracom doktorskim. W związkll z powyzszym wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr

Aleksandr_v Trynieckiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Wrocław. 19. 04.2018 r. Ę"h,k*^-
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