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znakomicie rłpistlją się rve współcześnie toczone debaty nt. procesu buclorł,ania tożsamości

jednostki i tożsamości płciowej. Plasując się po stronie zwolennikórł, performa§,wnego

kształtowania płci społecznej, doktorantka podejmuje dyskrrsję. ktora s.vtuuje jej dysertację na

skrzyzowanirr wielu r,vspółczesnych dvsltirrsów. począwsz1, od d_vsktrrsów feministycznych.

historii nryŚli i praktyki rnedyczr'ej. poprz,ęz studia nad statusem ciała w kulturze. teorię

aktów Do.ły, skończywszy na historii literatury angielskiej oraz teorii metafikcji i metafikcji

historycznej. Interdyscyplinarność podejścia doktorantki pozwala jej na interesrijący wgląd rł.

rożne aspekty współcześnie trwa.iącego renesans zainteresowania kulturą wiktoriańską i
rozkwitu tzw. neowiktorianizmu. Obrana ptzez doktorantkę perspektywa arralizy reprezentac.ii

kobiecego szalelistwa \v powieściach wiktol,iańskiclr i neowiktoriańskich odsłania

PerforrnatYwny charakter tozsamości płciorł,ej i pozwala autorce na postawienie .jasno

wYarlYkułowanej i mocnej tezy. Autorka dysertacji pokazu.ie na wybranych przykładach

powieŚci wiktoriańskiclr i neowiktoriariskich. Ze ich autorki (i autor) przedstaw,iając kobiece



szaleństwo, badają i przektaczają grarrice normatywnych

dekonstruuj ą e s encj ali st}-c zną naturalizacj e binarne.j u,iz.j i

definicji i wizji rol płciowych oraz

płci społecznej.

Doktorantka bada Ponadto rv jaki sposob współczesne fascynacje epoką wiktoriariską i
rozkwit neorviktorianiznrlt pozi,ł,alaia na rewizje zarówno naszego rozumienia wiktorian"
wiktoriańskich wYobrazeń nt, kobiecości i męskośc t oraz ich strategii przedstalł.iania
niejednoznacznYch identYfikacji płciowyclr, jak i współczesn1,.ch nam postarł, wobec
kształtowania się tozsamoŚci płciorve.j. W kontekście badań rrad kultrrrą i literaturą
wiktoriańską roŚnie równiez zrozumienie baclaczy dotyczące bagażu ideowego i
ideologicznego, Szczególnie w dziedzinie zrozunrieni a złożoności procesu kształtowania sie
tozsamoŚci Płciowej i jej nieprzystawalności do kulturowych stereotypów dotyczących płci
sPołecznej, jaki wsPołczesna kultura anglo-sask a odziedziczyła po erze wiktoriańskiej.

Soiidnie oPracowana i naPisana klarol,vtly,m .jęzvkiem rozpla\\la nr_cr Barbarr- Braid
Posiada bardzo jasną i starannie przelnyślallą strtrktLrrę. znakonicie r_rłatu-iajaca czltelnikowi
Poruszanie się w bogatYm nrateriale roz*ażań doktorantki. Na pochlvałę zasługuje starannie
oPracowanY i szczegółorł1 spis treści, który odzwiercie dla przejrzystą struktulę pracy
doktorskiej mgr Braid, DYsertacja posiacia świetnie rozplanorł,an1, i bardzo vtżyteczny \\,step.
W którYm autorka Przekonywująco brorri slvojej koncepcji struktur.y dl.sertacji. pieć
rozdziałow i zakończenie, gdzie doktorantka przedstawia r,vnioski. praca opatrzona jest
bardzo bogatą bibliografią Świad.czącą o znakomitej orientacji mgr Braid rv lristorii literatr_rry
wiktoriańskiej, teorii neowiktorianizntu, społeczne.i lristorii szaleństrł.a. historii medycyn1,
oraz lristolii nienormatYwnej seksuallrości. Bibtiografia zawiera takze pozycje dotyczące
historiografii i nostalgii. Wobec flrktrr. ze obszernie reprezentolvana jest rł, bibliogratii
literatura dotYcząca performatywrrości tozsamości płciow,ej i performatywności u ogole.
zastanawia nieco brak rrjęcia rv biblioglafii niezwykle waznej , w zasadzLe fundanrentalnej.

PozYc.ji z dziedzinY teorii aktórł, lno\ł,y piora .|ęzykoznwcy i filozofa Johna Langsharł,a
AustinaPL H(lwloDoTl'ting.s1,1,ithLfrtlrcl,yz196żroku.ktorądoktorantkaprzytaczawszakze

w swojej pracy,

RozdziałY I do III nakreślają historyczno-teoretyczne tło analitycznych odczytań
PowieŚci wiktoriańskich interpretowanych w rozdziale Iv oTaz neowiktoriańskich
dYskutowarrYclr w rozdzialę V, Rozdział pierwszy śledzi historię szaleństrł,a od czasów.
starozYtnYch. rozdzlał drugi skLrpia się na definiow,anitr i reprezentowaniu płci i, szaleństwa w
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czasach wiktoriańskich. a rczdział trzeci onrawia zjawisko neowiktorianizmu. analizuje

zjawisko PowieŚci neorł,iktoriańskiei i prezentuje jej naji,vazniejsze cech1,.. Rozdział c7wally
zawiera odczltania roli szaleństr,va w powieściaclr Clrarlotte Brontć ,Iane Eyre (1817) i

Villette (1853) oruz LIIichl'oy,e v,zgórza (1817) piora Enlil1,, Bronte. podczas gcly rł, rozdzialę

PiątYm doktorantka ornarł,ia pou,ieści ,Szerrlkie :l[ol,ze Sttrgct.ys,tllt,e (1966) .Iean Rhi,s.

Illiebcmalnclv,ięŹ (1999) Sarah Waters oraz Plcttek 5zkal.łtttłtt, i biały (2002) Michela Fabera.

Mgr Braid pokaztl.ie. ze nrelancholia w porvieści LIlichrov,e wzgórza posiada cech,v

mitycznej uniwersalnoŚci i nie stanowi lristorycznego dowodu na lromoseksualność autorki.

Historię Catherirre i Heatcliffa tralezy. zdatrienr autorki ćlysertacji, rozumiec 11 perspektvrvie

PerformatYwnego podejŚcia do konstrukcji płci społeczne.j propono\\,anej przez.Iudith Butler.

catherine i Heathcliff uzupełniają się a ich relacja świadcz1, o nrit,cznej tęsknocie za

Powrotem do Przed-płciowego raju. Porzr,rcenie Catherine przez Heatilclifia jest ceną za
utrzYnranie heteronormatylł,nej matr.vcv kształtor,vania płci społecznej. a tesknota Catherille

za Przed-PłciowYm triezroznicolł,anienl nie ttloze zclstać zaspokojona. Napięcie porniedzr ta

tęsknotą a koniecznością realizorvania heter},,cznej norl-}1\ prorł,adzi do szaleństrła.

Doktorantka demonstru.je, ze równowaga oclgrvrł,anych tozsamości płciorłl,ch tnozlirr-a jest w

fornrie Performatyw-nej androgynii protagonist5la, porł,ieści Charlotte Bronte Jcłne Ellre.
Szaleństwo Berfhy, pierwszej zorry Rochestera stanorvi, jak r,vniklirł,ie pokazuje doktorantka.

ostrzezenie Przed transgresją lTeteroseksualnej matlycy zachorvań płciowych i odsłania

PerformatYwnoŚĆ binarnego podziału płciowych zachowań w, systemie patriarchalnvm.

którego miniaturą jest Thornfield. Gatunkow-a hybrydyczność i narracyjrra ambirvalencja

PowieŚci Villette sYgnalizują arrrbiwalerrcję statrrsu płciowej tożsamości protagonistki. Lucr,

Snowe, Relacje dotyczące szaleństrł,a Lucy, rór,vniez są spl,zeczne. Charlotte Bronte

Przedstawia histeryczn1,' stan Lucl, posłLrgLrjąc się ri,spółczesnymi jej kategoriami
rł'iktoriańskiej medYcYnY. Brak tradycljlrego romant),cznego zakończenia porł.ieści pozlł,ala

LucY na uniknięcie heteronormatyr,vnego związku rrrałzeńskiego. Ambiwalerrtrr1 staus

iderrtYfikacji Płciorłych odzwieciedla w powieści postać zakonnicy, ktorej nawiedzenia

PodkreŚlają liminalny clrarakter identyfikacji płciowych, Atrtorka 1.ozpfaw}, wniklirł,ie
dernonstruje, ze płciowa tozsanrość Lucy sytr,rtrje się pomiędzy binarrrie zdefiniowanymi
tozsamoŚciami płciowyrni lreteroseksualnej nratrycy tozsamościorł,ej lviktoriańskiego
patriarchalizmu.
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Neowiktoriańska Powieść Szerokie Morze Sargas,sou,e Jean Rhys wskazuje l1a

PerformatYwnoŚĆ zarówno szaleństwa jak i konstrukcji kobiecości. Irrterlekstualnośc por,vieści

Rhys dernonstruje mozlirvości niedostępne dla Bertlr1,, szalonej kobiety z powieści Jane Eyl.e.

Unikając losli. który sPotyka Berthę i opttszczając fabułę Szerokiego Morza Sargasso1,1,ego

Antoitrette, Protagonistka powieŚci Rhys odsłania performatyr.ł,ność dyskursrr w.iktoriańskiego

i dYskursów wspÓłczesnej kultur1,,. Powieść X, iebanąlnct v,ięź Sarah Waters sabotlrj

tradYcl'jną fabułę lesbijskiej paniki. Porzucenie kostiltnlu przez Ruth i Selinę syrnbolizr_rje

opuszczenie przez tlie heteroseksLralne.j matryc),tozsatności płciolł,ej. podczas gcly

sarnobÓjstwo Margaret Świadczy o polazce rv odrzuceniu heteronormatywności; porażce

sPorvodowanej niettczestniczeniem \ł, perfblmatywnym oclgrywaniu ró1 płciol,vl,clr i
Postrzeganiem iclr jako kostiumów. które wdziewa się i porzuca. Saniobójczy akt Margaret
odsłania wszakżę perfornratywność całego systemtt kształtowania tozsamości, ofiara
Margaret nie jest r,v tynr kontekście nadaremna. Dla Agnes i Sugar yl, płalku 5zkctrłcłtnym i
bialllm Michela Fabera odgryrvarrie kobiecości jest zarówno zródłem szaleństrr.a jak i strategią

PrzeŻ5'cla. Jak demonstruje rngr Braid. otwarte zakoriczenie porł,ieści uosabia ucieczkę

Postaci z lreteronormat,vrvnej nratrycv tozsamości płciowej.iak i spod nztoku..podgląclaczv,,
jakimi są zarówno naffator jak i czl,telnik.

Doktorantka dorł'iodła swoją lozprawą. iZ doskonale porusza się w interdl,scyplinarnej

Przestrzeni PomiędzY historią literatury wiktoriańskiej i współczest]ą literatrrrą

neowiktoriańską oraz literaturą postmodernistyczną i post-postrnodernistyczną. teorian1i

feministYcznYmi, teoriami perfblmatytł,ności, strrdiami nad historią medycyny i ideologią
dYskursu medYcznego, strrdiami kolonialnymi i postkolonialnymi oTaz teorianri

PsYchoanalitYcznYmi. Z Przyjemnością oclnotowuję posłuzenie się przez doktorantkę teoria
transPokoleniowego fantonru Marii Tclrok i Nicolasa Abrahanra przy u,l,jaśnianiu zjarviska
nawiedzenia. TYm nienrniej. jak po każcle.i lekturze nasuwŁl się parę rł,ątplilł,ości. lrrvag i

PYtań, które nie tyle rvpłyrł,ają na ocenę cil,sertacji ile skłaniają do kolezeriskiej dl,skusji.

Paradoksalnie" to co stanow,i z jeclnej strony ogrolnną zaletę dysertacji doktorantki. tj,

skruPulatnoŚĆ i starannoŚĆ w prezentacji historii szaleństwa od starożytności do czasów
wiktoriańskich oraz, bardzo wnikliwa i staranna analiza oraz kome ntatz nt. przedstawień

szaleństwa w wYbranych powieŚciach wiktoriańskich i neorviktoriariskiclr staje się z dn"rgiej

stronY swoistą achillesową piętą rozplawy. gclyz owe dązenie do dogłębnego przekazania
czYtelnikowi rozPrawy złozoności wiedzy na temat okoliczności wyłonienia się dyskrrrsu
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SZaleńStWa W ogóle. i jego roli a w oclsłonięciu lecz nie wyartykułowaniu

PerformatYwnoŚci Płci społecznej plowadzi w,w-ielu rniejscaclr do niepotrzebnych powtórzeń.

którYch usunięcie postuluję Wzy przygotowyr,vaniu lozprawy do druku. I jakkolwiek jest to

u\Ą'aga raczej Pedantvcznej natrrr1'. stlgerlrję równiez ponowną korektę tekstu rozpraw__-v poc1

katern błędów mechatricznl'ch. literólvek i pozostaw.ionych rv tekście śladow poprzednich
wersji sformułowań. które gdzieniegdzie oclrywa.ją uw,agę czvtelrrika od meritum clysertacji.

Ciekawi rrrnie dlaczego rłymieniając na str, 14 prekr,rrsorki i pionierki badań i krytyki
feministYcznej doktorantka nie r,r,ynrielriła tak istotrrej dla początkow krl.tyki feministl,cznej

badaczki jak Ellen Moers.

Niezaleźnie od przedstawionyclr uwag i wylazonych wątpliwości uwazam rozpla\\ę
doktorską mgr Barbary Braid za wartościowy wkłacl rv krytyczne przyswajanie anglis§,ce

Polskiej doniosłYch koncepcji ktrlturowych. lristoryczno-społeczrrych oaz histor_vczno-

literackich, PoPruęz nroclelowe omórł,ienie w,v-nikających z tych koncepcji rvizji tozsanrości

Płciowej i roli kobiecego szaleństrva lv odsłorrięcie tych rvizji. Dysertacja przedstawiona

PrZeZ doktorantkę zbiera bieżąc1, stanu badań dotyczących tozsamości płciorvej w powieści
wiktoriańskiej i rreowiktoriańskiej, perfor.matywności płci. szaleństwa w dyskursie
nredYcznYm i kształtującym go kontekście kulturow,vm. i z per,vnością stanorvić będzie
Llz}.teczne kornpendir"rm wiedz1, tra tetr tet-llat.

Podsumowu.jąc swo.ie r-rwagi dotl,czące rozpfa\Ąy doktorskie.| pani rngr Barbar1, Braid

Pragnę PodkreŚliĆ. iZ oPierąąc się na soliclnym. starannie stosowanvm r,varsztacie baclalrczlłr-l

Praca ta Potwierdza naukowe kompetencje doktorantki, spełniając z nar,viązką rvszelkie

PrzewidYwane ustawą rłymogi stawiane pracom doktorskinr. Postuluję aby po dokorraniu

niezbędnych skrótów olaz poprawek rozprarł-ę ogłosić drukienr.

W zw'iązku z PowYższym wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr Barbar,v Braid do
dalszych etapów przewodu doktorskiego.

Lublin, 30, 05.20I]
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