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Omawiany w monografii amerykański autor karaibskiego pochodzenia, Junot Diaz, 

należy do tego pokolenia pisarzy, które zdecydowanie oparło się próbom etnograficznego 

odczytywania ich prozy na temat doświadczeń mniejszości rasowych/etnicznych w USA. Mniej 

więcej do końca lat 60. XX w. amerykańskie wydawnictwa były zainteresowane publikowaniem 

wyłącznie takiej literatury mniejszościowej, która zaspokajała socjologiczną czy też etnograficzną 

ciekawość czytelników głównego nurtu. Teksty te musiały być reprezentatywne dla danej 

mniejszości, a więc skupiać się na tym, co wyróżniało daną grupę, było dla niej typowe i 

jednocześnie - z punktu widzenia białej większości - egzotyczne. Literatura „etniczna” musiała 

trzymać się realistycznych konwencji narracyjnych. Mile widziana była narracja pierwszoosobowa, 

sugerująca, że niezależnie od tego, czy tekst sklasyfikowano jako literaturę faktu czy fikcję, był on 

w gruncie rzeczy autobiograficzny. Największe wzięcie miały autobiografie sukcesu, kreślące drogę

przebytą przez imigrantów z odległego, ciekawego (ale nienadającego się do życia) kraju do 

amerykańskiej normalności, ze stanu zacofania do cywilizacji. Pierwsze próby przełamywania tych 

konwencji wywoływały dezorientację i protesty czytelników (zdarzyło się to na przykład po 

publikacji powieści Kobieta wojownik Maxine Hong Kingston w 1976 r.), a niekiedy wręcz 

skazywały ambitniejsze dzieła literackie na marginalizację i zapomnienie (przykładem może być 

powieść Johna Okady No-No Boy wydana w 1957 r.). Nic więc dziwnego, że gdy na fali 

multikulturalizmu zainteresowano się literaturą mniejszościową, najchętniej sięgano po narzędzia 

wypracowane w obrębie Nowego Historyzmu, kładące nacisk na czynniki historyczne kształtujące 

amerykańskie relacje społeczne. Formę literacką traktowano jako przezroczystą; najciekawszym 

przedmiotem analizy jawiły się przełomowe w literaturze amerykańskiej ujęcia rasy, płci, klasy i 

seksualności, oraz pytania, jak literatura oddziałuje na świadomość czytelników i czy zmienianie 

świadomości przekłada się na wzrost poczucia sprawczości kobiet i mniejszości, a wraz z nim na 

poprawę jakości ich życia.



Między innymi za sprawą multikulturalizmu, karmiącego się właśnie literaturą quasi-

etnograficzną, która stopniowo wnikając w kanon lektur szkolnych i uniwersyteckich wzmocniła 

pozycję mniejszości w USA, dziś pisarze tacy jak Junot Diaz nie muszą pisać sag rodzinnych ani 

sumiennie dokumentować procesu asymilacji. Jedynym ograniczeniem w tworzeniu nowych fabuł 

jest ich wyobraźnia. Mogą czerpać z szerokiej gamy środków stylistycznych i zabiegów 

formalnych. Mogą tworzyć hybrydy gatunkowe, czerpać inspiracje z literatury wysokiej i niskiej, 

antycznej i współczesnej, europejskiej, afrykańskiej, karaibskiej, południowo-amerykańskiej i 

azjatyckiej, ludowej i elitarnej. Mogą mówić wieloma głosami, nie identyfikując się w oczywisty 

sposób z żadnym z nich. W obliczu braku stabilnego, obiektywnego punktu widzenia, mogą 

konstruować epistemologiczne zagadki, wprowadzać elementy magiczne i futurystyczne, podważać

zarówno wiedzę naukową jak 

i zdroworozsądkową. Elementy analizy historycznej i podstawowe fakty z dziejów Dominikany 

pojawiają się więc w omawianej pracy doktorskiej, ale jak słusznie argumentuje autorka, do 

badania takiego bogactwa form i środków wyrazu potrzebne są nowe ujęcia teoretyczne. 

Twórczość Junota Diaza, którą wybrała jako materiał źródłowy mgr Majkowska, jest 

emblematyczna dla literatury amerykańskiej związanej z Karaibami. W epoce nasilającej się 

globalizacji, przedstawiany w literaturze synkretyzm kulturowy tych wysp stał się bardzo 

atrakcyjny dla Amerykanów. To, co wcześniej dyskwalifikowało kultury (post)kolonialne jako 

nieautentyczne, skażone nowoczesnością, jawi się dziś jako szczególnie ciekawe. Dzieje się tak, 

ponieważ, rezygnując z przymusu asymilacji kolejnych fal imigrantów do kultury głównego nurtu, 

Amerykanie szukają innych modeli koegzystencji heterogenicznych grup społecznych. Tymczasem 

literatura imigrantów z Karaibów ukazuje jak w soczewce twórcze sposoby łączenia pozornie 

niekompatybilnych elementów kultur przywleczonych z odległych krańców świata, następnie 

przetworzonych przez doświadczenie kolonializmu, antykolonializmu, neokolonializmu i migracji. 

Wybór twórczości Diaza jest trafny, ponieważ zarówno na poziomie treści jak i formy polega ona 

na synkretyzmie kulturowym w większym stopniu niż proza innych znanych wyspiarzy, takich jak 

Jamaica Kincaid, Achy Obejas, Julia Alvarez, Cristina García czy Thomas Glave.

W swojej pracy doktorskiej mgr Majkowska zręcznie wykorzystała teorie estetyki 

neobarokowej w połączeniu z postkolonialnymi teoriami hybrydyzacji, uznając te narzędzia za 

najbardziej odpowiednie do opisywania doświadczeń diasporycznych i światów, w których słowa 

„autentyzm” i „oryginał” tracą sens. Neobarok, jak w Rozdziale 1 wyjaśnia mgr Majkowska za 

Lezama Lima, wywodzi się z Nowego Świata (s. 23) i jest estetyczną reakcją na szczególne 

warunki geopolityczne i społeczne panujące w byłych koloniach. Pozwala podmiotom znajdującym 

się na peryferiach geograficznych i kulturowych na artykułowanie swojej wizji świata za pomocą 

języka zaczerpniętego z centrum, uruchamiając równocześnie siły dośrodkowe i odśrodkowe (Lima,



cyt. s. 27). „Obejmuje on wszystko to, co nie pasuje do głównego nurtu, jest nieczyste, wymieszane,

czy hybrydyczne” (s. 23). By wprowadzić ideę neobaroku mgr Majkowska odniosła się do 

imponującej liczby źródeł teoretycznych. Dokładnie zdefiniowała główne cechy estetyczne 

europejskiego baroku, baroku Nowego Świata i neobaroku w odniesieniu do kontekstów 

historycznych, w których wyłaniały się kolejno te nurty. Choć w centrum zainteresowania mgr 

Majkowskiej jest estetyka, poprzez odwołania do takich krytyków kultury jak bell hooks czy 

Edward Soja udało jej się pokazać polityczny wymiar neobaroku. 

Kluczowym słowem w omawianej pracy doktorskiej - obok wymienionych w tytule 

pojęć „przestrzeń pomiędzy”, „neobarok” i „diaspora” - jest „hybrydyczność”. To ważne dla 

krytyki postkolonialnej pojęcie jest tematem Rozdziału 2. Jako istotna cecha zarówno kultur 

Republiki Dominikańskiej/Haiti jak i diaspory dominikańskiej w Stanach Zjednoczonych, 

hybrydyczność powstaje na styku dwóch lub większej liczby kultur, które ścierają się ze sobą. W 

procesie tłumaczenia międzykulturowego zatracają się oryginalne znaczenia i powstaje zwana przez

Homi'ego Bhabhę „trzecia przestrzeń” (s. 61). Hybrydyzują się nie tylko kultury i języki,ale i formy

literackie, co ilustruje mgr Majkowska na przykładzie prozy Junota Diaza.

Równie dokładnie doktorantka wprowadza w dalszych rozdziałach dwa gatunki 

literackie - fantastykę naukową i magiczny realizm, których elementy Diaz wplata w sposób 

eklektyczny w swoją prozę. Rozdziały 3 i 4 rozpoczynają się od wprowadzeń krytyczno- i 

teoretyczno-literackich opartych na solidnie przeprowadzonej kwerendzie. Sam Diaz w wywiadach 

i tekstach publicystycznych stara się tłumaczyć swoje cele i strategie. Istnieje też sporo publikacji 

naukowych zwracających uwagę na upodobanie Diaza do fantastyki naukowej i magicznego 

realizmu, więc mgr Majkowska nie dokonuje tu istotnego odkrycia, ale sumiennie dokumentuje 

literaturę przedmiotu, porządkuje ją tematycznie i miejscami dodaje własne wnioski i spostrzeżenia.

Ciekawie tłumaczy, dlaczego fantastyka naukowa szczególnie dobrze nadaje się do opisywania 

doświadczeń diaspory dominikańskiej: figura Obcego w fantastyce koresponduje z postacią 

imigranta, członka zmarginalizowanej mniejszości, a zainteresowanie fantastyki naukowej 

przyszłością jest szczególnie ważne, jak zwraca uwagę Adam Roberts, dla pisarzy postkolonialnych

poszukujących „potencjału przyszłości” w obliczu trudnej do zniesienia teraźniejszości (s. 101). 

Z kolei magiczny realizm, według mgr Majkowskiej, pozwala wyrazić dysonans 

poznawczy wywołany zderzeniem kultur Nowego i Starego Świata. Surrealistyczne obrazy i 

wydarzenia odzwierciedlają deformacje pojęciowe powstające na styku cywilizacji, odmienne 

sposoby postrzegania tych samych wydarzeń, ale także poczucie krzywdy ludów skolonizowanych i

dystans pomiędzy nimi a kolonizatorami. Za bardzo ciekawą uważam opinię Toma Fitzsimonsa 

przytoczoną na s. 115, że fantastyka naukowa, choć równie skonwencjonalizowana,  mogła 

stanowić dla Diaza alternatywę dla wyświechtanej konwencji sagi imigranckiej. Jest to trafne 



uzupełnienie tezy, że fantastyka naukowa jest potrzebna tam, gdzie „proza realistyczna nie radzi 

sobie z opisem doświadczeń [imigrantów] w Nowym Świecie” (s. 115). Ciekawe wydało mi się 

porównanie historiografii i magicznego realizmu (s. 161), według którego tradycyjnie pojęta 

historiografia proponuje eurocentryczną wizję dziejów Republiki Dominikańskiej, podczas gdy 

wizję wyspiarzy najlepiej oddaje gatunek fantasy czy magiczny realizm. W ramach rozdziału o 

magicznym realizmie mgr Majkowska omawia wieloznaczne pojęcia fukú i zafa, które, jak 

tłumaczy, oznaczają klątwę i zaklęcie niwelujące skutki klątwy. Cytuje Richarda Pereza, który 

interpretuje całą powieść The Brief Wondrous Life of Oscar Wao właśnie jako kontr-zaklęcie 

posiadające moc odczarowania złych mocy nękających Republikę Dominikańską. „Literatura 

zabiera nas do serca klątwy, wskrzesza życie w języku, w narracji i tym sposobem otwiera drzwi do

bardziej etycznej przyszłości” (s. 151). Rozdziały 3 i 4 nie wnoszą być może całkiem nowych 

interpretacji prozy Diaza, ale proponują czytelnikowi klarowną syntezę rozproszonej wiedzy 

naukowej na temat jego powieści i krótkich opowiadań. Wartością dodaną jest próba ukazania 

synkretyzmu gatunkowego Junota Diaza jako cechy wpisującej jego prozę w paradygmat estetyki 

neobaroku. 

Wysoko oceniam w pracy mgr Majkowskiej próbę przyjrzenia się książkom Diaza jako 

całości, z uwzględnieniem oprawy graficznej, tytułów, epigrafów, przypisów i innych drobnych 

elementów często pomijanych w tradycyjnej analizie literackiej. Z detali tych mgr Majkowska 

potrafi wyczytać bardzo wiele wniosków istotnych dla naszego rozumienia treści i formy. Podoba 

mi się spostrzeżenie na temat sposobu, w jaki proza Diaza pozycjonuje czytelnika: „jest on 

wtłoczony w przestrzeń pomiędzy wiedzą a niewiedzą, pełnym zrozumieniem a niezrozumieniem” 

za sprawą wszechobecnej intertekstualności (s. 80). Ponieważ żaden czytelnik - ani członek 

mniejszości dominikańskiej w USA, ani biały postmodernista, ani miłośnik fantastyki naukowej - 

nie jest w stanie zrozumieć wszystkich odniesień historycznych, literackich i kulturowych, to w 

pewnym sensie proza Diaza jest dla każdego czytelnika jednakowo przystępna i nieprzystępna.

Ciekawym momentem w pracy doktorskiej mgr Majkowskiej jest porównanie Diaza do 

słynnej figury anioła historii Waltera Benjamina. Jednak porównanie to jest zaledwie wzmianką i 

wymagałoby szerszego omówienia. Dlaczego właśnie Diaz zasługuje na miano historyka w 

benjaminowskim rozumieniu tego słowa? Czym różni się wizja historyczna Diaza od tych, które 

znajdziemy w prozie innych pisarzy z Karaibów - np. Edwige Danticat czy Achy Obejas? Czy sama

próba zmierzenia się z potwornościami epoki kolonialnej i późniejszego reżimu Trujillo jest 

wystarczającą zasługą?

Mankamentem pracy jest dość niedbała redakcja językowa. Choć podczas czytania nie 

robiłam szczegółowej korekty, zaznaczyłam na wydruku liczne błędy gramatyczne, ortograficzne 

(w tym w pisowni nazwisk autorów) i interpunkcyjne. Jeżeli mgr Majkowska planuje 



opublikowanie pracy, to musi zlecić gruntowną korektę językową. 

Spójniki takie jak „however” bywają stosowane wbrew logice, tam, gdzie nie ma de 

facto zwrotu w argumentacji (np. s. 64). Najczęściej występującymi w pracy spójnikami są „also”, 

„moreover” i „what is more”, które sprawiają wrażenie, że autorka dość mechanicznie traktuje 

konieczność zachowania ciągłości wywodu. Przykładowo, na stronach 171-173 aż pięć 

następujących po sobie akapitów rozpoczyna się od zdania zawierającego spójnik „also”. Nie jest to

wyłącznie problem stylistyczny, który można naprawić zastępując „also” innymi spójnikami czy 

synonimami. Uważam, że autorka miejscami nie przemyślała relacji pomiędzy poszczególnymi 

elementami swojego wywodu, nie starała się pokazać, jakie są związki przyczynowo skutkowe 

między różnymi zjawiskami, ani jakie mogą być motywacje pewnych decyzji autorskich Diaza. 

Wiele fragmentów pracy doktorskiej czyta się jak rozbudowane katalogi cech czy listy przykładów 

ilustrujących jedno i to samo zjawisko. Choć w krytyce literackiej niezbędne jest definiowanie 

kluczowych pojęć czy kolekcjonowanie przykładów, równie ważne jest pokazanie pewnej 

hierarchii czy relacji pomiędzy nimi. Mam wrażenie, że w pracy doktorskiej mgr Majkowskiej 

wszystkie kluczowe słowa (neobaroque, diaspora, hybridity, third space, science fiction, fantasy, 

the marvelous, itp.) funkcjonują na tej samej płaszczyźnie i w równym stopniu domagają się uwagi 

czytelnika. 

W wielu miejscach, szczególnie pod koniec pracy (np. s. 109, 120, 121, 132), pojawiają 

się serie długich cytatów, które zastępują streszczenia i parafrazy. Warto pamiętać, że długie cytaty 

z tekstów źródłowych są uzasadnione tylko wtedy, gdy ich język jest szczególnie wyrazisty, 

niepowtarzalny i znaczący. Cytaty muszą też być szczegółowo omówione, dlatego nie powinny 

pojawiać się na końcu akapitów, co w omawianej pracy często się zdarza.

Uważna redakcja całego tekstu pozwoli na wyłapanie powtórzeń. Na przykład ten sam 

cytat wykorzystany jest dwukrotnie, na s. 102 i 104. Ten sam wywód na temat narodzin neobaroku 

na peryferiach kolonialnego świata pojawia się na s. 96 i 101. Część argumentów i przykładów 

przytoczonych na s. 109 jest powtórzeniem. Na s. 132 pojawia się nowy cytat z artykułu Diaza, 

który ilustruje wcześniej udowodnioną tezę. 

Jednak te błędy i inne drobne uchybienia nie przesłaniają faktu, że mgr Karolina 

Majkowska wykonała imponującą pracę teoretyczną i interpretacyjną. Zebrała i w pełni 

wykorzystała obszerną bibliografię. Zaadaptowała język estetyki neobarokowej do opisania 

literatury, którą do niedawna interesowali się głównie postkolonialiści i która była odczytywana 

przede wszystkim jako artykulacja określonych pozycji politycznych. Niewątpliwą zasługą mgr 

Majkowskiej jest to, że potrafiła odnaleźć niezagospodarowany obszar w obrębie krytyki prozy 

Junota Diaza i - oddając należyty szacunek autorom wpływowych publikacji - zdołała rzucić nowe 

światło na tę popularną prozę Diaza dzięki odwołaniom do teorii neobaroku i wnikliwej analizie 



gatunkowej.

Rozprawę doktorską mgr Majkowskiej przeczytałam z ciekawością. Uważam ją za 

wartościowy wkład w rozwój polskiej amerykanistyki i zgadzam się z konkluzjami autorki, że 

wybrany przez nią model teoretyczny może być z powodzenie stosowany do analizy wielu innych 

współczesnych dzieł literackich. Stwierdzam, że tekst spełnia wszelkie wymogi stawiane 

rozprawom doktorskim i wnoszę o dopuszczenie Doktorantki do dalszych faz przewodu 

doktorskiego.


