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Wstęp

Przedstawiona rozprawa doktorska omawia stylistyczne i  tematyczne cechy dzieł  Junota  Díaza,

posługując  się  teoretycznymi  opracowaniami  na  temat  literatury  diasporycznej,  oraz  stylistyki

neobarokowej w literaturze. Praca składa się ze wstępu, w którym Autorka omawia temat, zakres

badań,  założenia  metodologiczne,  wybór  tekstów,  oraz  plan  rozprawy,  jednego  rozdziału

teoretycznego, trzech rozdziałów analitycznych, wniosków, bibliografii, oraz dodatku z materiałem

ikonograficznym. Autorka rozpoczyna wstęp od uzasadnienia obranego podejścia teoretycznego,

wskazując  na  pochodzenie  Junota  Díaza,  Amerykanina  urodzonego  w  Dominikanie,  oraz  na

hybrydowe  tło  kulturowe  jego  twórczości.  Wstęp  zawiera  również  przegląd  bibliograficzny

twórczości Díaza, oraz szczegółowy plan rozprawy i jej metodologię, polegającą na precyzyjnym

opisie cech formalnych literatury diasporycznej, przy czym najważniejszą z nich Autorka uważa

hybrydowość  i  dialogiczność,  następnie  porównanie  tych  cech  ze  stylistyką  neobarokową  w

literaturze, a następnie identyfikacja hybrydowych i neobarokowych elementów stylistycznych w

twórczości  Díaza.  Ostatecznym  celem  tej  metodologii  jest  interpretacja  tematu  doświadczenia

migracji,  diaspory, oraz traumy historycznej w omawianych tekstach, gdzie Díaz reprezentuje te

tematy przy pomocy dialogicznego użycia  różnorodnych języków i  odmian języka,  nawiązania

intertekstualne,  oraz  obrazowanie  fantastyczne.  Praca  w  pełni  realizuje  swoje  założenia

metodologiczne  wyłożone  we  wstępie:  rozdział  pierwszy  omawia  pojęcie  diaspory,  literatury

drugorzędnej (minor literature), i jej reprezentację doświadczenia diaspory przy pomocy stylistyki

hybrydowości i stylistyki neobarokowej. Rozdział ten zawiera również omówienie biografii autora i

tło  historyczne  jego  twórczości.  Rozdział  drugi  zawiera  dokładniejsze  omówienie  stylistyki
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hybrydowości  w  tekstach  Díaza,  skupiając  się  na  użyciu  różnorodnych  odmian  języka,

dialogicznym  użyciu  języka  opisu,  intertekstualności,  oraz  mieszaniu  gatunków  literatury

popularnej i wysokiej w odwołaniach intertekstualnych. Rozdział trzeci omawia użycie fantastyki

naukowej  i  fantasy  w  omawianych  tekstach,  skupiając  się  na  hybrydowym  użyciu  odwołań

intertekstualnych,  tym samym realizując  metodologiczne  założenia  rozprawy.  Rozdział  czwarty,

kluczowy  dla  całej  rozprawy,  omawia  estetykę  realizmu  magicznego  w  twórczości  Díaza,

analizując ją przy pomocy pojęć wywiedzionych z estetyki neobaroku. Zakończenie pracy zawiera

wnioski interpretacyjne i propozycje dalszych badań przy pomocy tej samej metodologii. Praca jest

napisana w języku angielskim, zawiera również streszczenie w języku polskim, oraz dodatek z

wykazem  najważniejszych  postaci  w  twórczości  Díaza,  oraz  przeglądem  ikonografii  użytej  w

najważniejszej powieści Díaza.

Rozprawa zawiera zatem wszystkie elementy charakterystyczne dla pracy naukowej: jest

oparta  na  badaniach  źródłowych,  zawiera  pełny  przegląd  twórczości  Junota  Díaza, definiuje  i

realizuje  założenia  metodologiczne  i  wynikający  z  nich  plan  rozprawy,  zawiera  samodzielne

opracowany aparat teoretyczny, innowacyjne opracowanie tekstów, dokładny i krytyczny przegląd

literatury przedmiotowej, wnioski, oraz bibliografię składającą się z 175 pozycji, w tym pełnego

zestawu  tekstów  źródłowych  omawianego  autora,  dużej  liczby  opracowań  teoretycznych,

historycznych  i  monograficznych,  w  pełni  odzwierciedlającego  aktualny  stan  badań  nad

omawianym autorem, oraz nad stylistyką neobarokową w literaturze amerykańskiej. Praca ma 201

stron.

I. Ocena metodologiczna

Metodologia  opracowana  przez  Autorkę  rozprawy  zakłada  cztery  etapy  interpretacji  tekstu:

najpierw analiza retoryczna dialogicznego, wielojęzykowego, oraz intertekstualnego stylu  Díaza,

następnie interpretacja stylu w kategoriach hybrydowości, następnie kulturowa analiza omawianych

tekstów jako dzieł neobarokowych i przykładów realizmu magicznego, wreszcie analiza obrazów

diaspory i  traumy historycznej.  Te  cztery etapy są  ze  sobą  ściśle  powiązane logicznie:  analiza

retoryczna  dostarcza  przesłanek  do  zastosowania  teorii  hybrydowości,  a  hybrydowość  została

zidentyfikowana jako cecha powiązana z tematyką powieści, podobnie jak bardziej ogólne pojęcia

neobaroku i  realizmu magicznego.  Na na  każdym z czterech  etapów używane są  odpowiednie

podejścia teoretyczne. W analizie retorycznej i stylistycznej Autorka posługuje się teorią powieści

Bachtina z  Problemów poetyki  Dostojewskiego,  skąd pochodzi  teza o dialogicznym charakterze

powieści w ogóle, zestawianiu różnych ideologii i punktów widzenia. Stąd Bachtin wywodzi cechy
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poetyki takie jak mieszanie stylów, rejestrów, kultury wysokiej i niskiej, dialektów i odmian języka,

oraz  gatunków  literackich.  Następnie  Autorka  odwołuje  się  do  aktualnych  kontynuacji  teorii

Bachtina u Avtara Braha (1997), Chi'ena (2004),  oraz w szczegółowych opracowaniach Glendy

Carpio (2016) czy Davida Gatesa (1996) na temat wykorzystania przez Díaza różnych dialektów i

odmian  języków  angielskiego  i  hiszpańskiego.  Zastosowanie  tych  narzędzi  teoretycznych

przekonująco wykazuje, że jedną z najważniejszych cech stylistyki Díaza jest mieszanie kilkunastu

różnych rejestrów języka angielskiego i  hiszpańskiego,  w tym rejestrów związanych z różnymi

środowiskami społecznymi: Díaz posługuje się językiem imigrantów, różnych grup zawodowych, w

tym  przedstawicieli  reżimu  totalitarnego,  polityków,  agentów  służb  bezpieczeństwa,

skorumpowanych i zastraszonych elit społecznych, a z drugiej strony, w rozdziałach dotyczących

Stanów  Zjednoczonych,  językiem  zagubionej  i  wyobcowanej  młodzieży,  osób  fanatycznie

grających w gry komputerowe i czytających różne rodzaje literatury popularnej, oraz językiem tejże

kultury, czyli cytatami, krypocytatami, oraz trawestacjami stylistyki fantasy, science fiction, gier

komputerowych, oraz filmów i seriali telewizyjnych. Na tym etapie Autorka odwołuje się również

do ważnego tekstu Anzaldui,  Borderlands, La Frontera (1987), jako inspiracji dla Díaza,  który,

choć jest pisarzem angielskojęzycznym, spore fragmenty pisze po hiszpańsku i płynnie przechodzi

od  jednego  języka  do  drugiego.  Następnie  Autorka  wykorzystuje  wyniki  analizy  stylistycznej,

wprowadzając pojęcia hybrydowości i intertekstualności, posługując się aktualnymi opracowaniami

Nestora Garcia Cancilliniego (1995) i Homi Bhabhy (1994), oraz bardzo dużym zestawem tekstów

teoretycznych  dotyczących  hybrydowości  kultury  etnicznych,  diasporycznych  i  migranckich,

poczynając od bardzo ważnej książki Deleuza i Guattariego o Kafce jako autorze literatury diaspory

(1986), poprzez  Dzieło otwarte  Eco, po współczesne opracowania związane z kulturowym tłem

powieści, czyli migracją z Dominikany do Stanów Zjednoczonych, w tym teksty Boehmer (2005),

Achareiou (2011) i Benitez-Rojo (1996). Ten etap analizy kończy się wnioskiem, że wykorzystanie

przez Díaza odwołań intertekstualnych do różnych gatunków literackich, oraz do różnych rejestrów

kultury, w tym do science fiction, fantasy i gier komputerowych, jest powiązane z diasporycznym

tłem jego prozy. Autorka przytacza wypowiedź samego autora, który sam potwierdza ten związek w

jednym z  wywiadów.  Logicznym  posunięciem wydaje  się  więc  przejście  do  następnego  etapu

analizy, jakim w którym zastosowana została teoria realizmu magicznego i neobaroku w literaturze,

zwłaszcza w literaturze diasporycznej. Ten etap analizy tekstu jest kluczowy dla całej rozprawy.

Autorka odwołuje się do dużego zestawu ważnych tekstów teoretycznych, takich jak opracowania

Zamory  na  temat  neobaroku  i  baroku  Nowego  Świata,  monografie  Eggingtona  (2000),  Kaup

(2012), Nelsona (2010), oraz bogaty wybór artykułów szczegółowych. Metodologia rozprawy jest

oryginalna i niezwykle skuteczna interpretacyjnie, nowe jest zwłaszcza powiązanie teorii powieści i
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interetekstualności z analizami stylistyki hybrydowości i neobarokowości w literaturze migrantów.

Bogatej bibliografii tekstów metodologicznych towarzyszy pełny zestaw opracowań szczegółowych

na temat  Díaza,  oraz  dodatkowe teksty o  charakterze  pomocniczym,  na  przykład  teoretyczne  i

historyczne opracowania na temat science fiction.

II. Ocena merytoryczna

Twórczość Junota  Díaza jest przez krytykę oceniana entuzjastycznie, lecz ze względu na

szczupłość jego dorobku nie doczekała się wielu monografii, tym bardziej że większość krytyków

skupia się na powieści  The Brief and Wondrous Life of Oscar Wao i  na opowiadaniu ‟Drown”,

zaniedbując  dwa  zbiory  opowiadań.  Rozprawa  magister  Majkowskiej  jest  zatem  ważnym

opracowaniem na temat tego autora. Niezwykle oryginalny i naukowy charakter nadaje rozprawie

jej  zaplecze  teoretyczne  i  precyzyjnie  opracowana  metodologia,  dzięki  której  Autorka  może  w

niezwykły  i  przekonujący  sposób  zidentyfikować  i  zinterpretować  kluczowe  wątki  twórczości

Díaza: motywy migracji, mieszaniny kultur, wyobcowania, przemocy, oraz traumy historycznej i jej

tendencji do powracania w kolejnych pokoleniach, mimo zwiększającego się dystansu czasowego.

Díaz opisuje doświadczenie diaspory i  wielokulturowości przy pomocy stylistyki neobarokowej,

posługując  się  niezwykłymi  zestawieniami  rejestrów  językowych,  cytatów  i  kryptocytatów  z

różnych rejestrów literatury, od kanonicznych dzieł literatury amerykańskiej po popularne komiksy

i powieści fantastyczne. Autorka wykazuje, że zestawienia te mają charakter barokowy, to znaczy

że autor osiąga niezwykłe efekty artystyczne poprzez zestawienia zaburzające harmonię, kontrasty,

nagromadzenie  obrazów  i  odwołań,  oraz  poprzez  niezwykłe  zabiegi  kompozycyjne,  takie  jak

zdeformowane powtórzenia,  mise en abyme, czy skomplikowane hierarchie narracji szufladkowej,

co jest literackim odpowiednikiem stylistyki barokowej w sztukach wizualnych.

Do  najważniejszych  motywów  w  twórczości  Díaza  należą  te,  które  zaczerpnął  on  z

fantastyki  naukowej  i  przetworzył  poprzez  zestawienie  z  tradycją  iberoamerykańską:  chodzi  o

motywy mangusty i człowieka bez twarzy, ogrywające kluczową rolę w powieści o Oskarze Wao.

Autorka przekonująco wykazuje, że motywy te powtarzają się, choć nie wprost, w całej twórczości

Díaza, również w opowiadaniach, oraz że ich pochodzenie jest hybrydowe. Mangustę Díaz opisuje

jako  zwierzę  fantastyczne,  nieśmiertelne  i  obdarzone  nadnaturalnymi  zdolnościami,  ratujące

bohaterki  i  bohaterów  w  opresji;  źródłem  tego  obrazu  jest  folklor  Dominikany.  Analizując

obrazowanie scen z mangustą, Autorka rozprawy wykazuje, że obraz ten ma swoje źródła również
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w fantastyce naukowej,  że tradycja iberoamerykańska została zmodyfikowana przez Díaza przy

pomocy odwołań do amerykańskiej fantastyki naukowej. Takie zestawienie, zgodnie z założeniami

metodologicznymi  rozprawy,  zostało  zinterpretowane  jako  przykład  estetyki  neobarokowej.

Ponieważ  jest  to  obraz  o  kluczowym znaczeniu  dla  fabuły  powieści  Díaza,  jego  interpretacja

przedstawiona  przez  Autorkę  rozprawy  jest  jednym  z  kluczowych  i  najbardziej  doniosłych

fragmentów rozprawy. Mangusta pojawia się wtedy, kiedy bohaterowie stawiają czoła przemocy i

próbują ocalić się, lub zachować godność w obliczu zbliżającej się śmierci. Bezlitosne powtarzanie

się cyklu przemocy i zemsty jest jednym z najważniejszych tematów twórczości Díaza. Stylistyka

neobarokowa, poprzez zniekształcone powtarzanie motywów techniką  mise-en-abyme, umożliwia

takie  przedstawienie  przemocy  i  powtarzającego  się  doświadczenia  traumy  historycznej,  które

zneutralizuje te powtórzenia i zatrzyma je. Oscar Wao jest zatem figurą odkupiciela, a jego śmierć

ma  dać  nadzieję  przyszłym pokoleniom migrantów,  pragnących  zerwać  z  tradycją  przemocy  i

zemsty. Taka interpretacja powieści Díaza jest według mnie nowa i była możliwa dzięki precyzyjnej

analizie obrazowania neobarokowego w tekstach Díaza.

Kolejny częsty motyw to człowiek bez twarzy. Również on ma pochodzenie hybrydowe,

gdyż wywodzi się z powieści fantastyczno naukowej Alfreda Bestera  Demolition Man (1957), co

jest  zasygnalizowane  niemal  dosłownym  kryptocytatem  w  powieści  Díaza.  Autorka  rozprawy

wykazuje  jednak,  że  motyw  człowieka  bez  twarzy  jest  również  częsty  w  kulturze

iberoamerykańskiej, oraz, w przypadku Díaza, w refleksji historycznej na temat okrutnego reżimu

Rafaela Truillo w Republice Dominikany. Dzięki temu hybrydowe połączeniu stylów i rejestrów

Díaz stworzył niezwykłą figurę nemezis prześladującą głównego bohatera powieści. Również tutaj

nowa jest interpretacja tego motywu, jako przejawu stylistyki neobarokowej i hybrydowości. Nowe

jest też porównanie tego motywu w powieści i opowiadaniach Díaza.

Autorka rozprawy przedstawiła oryginalne i pełne monograficzne omówienie twórczości

Junota Díaza, która dotąd była omawiana tematycznie, jako przykład prozy etnicznej o tematyce

związanej  z  historią  Dominikany  i  traumą  historyczną,  oraz  jako  przykład  intertekstualnego

wykorzystania  motywów  z  kultury  popularnej.  Choć  formalny  aspekt  prozy  Díaza  był  już

przdmiotem  zainteresowania  krytyków,  to  nikt  jak  dotąd  nie  omówił  jego  znaczenia  i  nie

potraktował analizy stylistycznej jako perspektywy interpretacyjnej. Właśnie dzięki temu zabiegowi

mgr Majkowska wykazała, że motywy obsesyjnie powtarzające się w twórczości Díaza służą do

przedstawienia refleksji na temat roli historii w doświadczeniu diaspory, mieszanego dziedzictwa

kulturowego i traumy. Posługując się niezwykłymi zestawieniami i zabiegami kompozycyjnymi,

pisze  Díaz  o  nadziei  na  uwolnienie  się  od  dziedzictwa  historycznego  Dominikany,  od

powtarzającego się cyklu zastraszenia i przemocy. Być może na bardziej ogólnym poziomie można
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uznać,  że estetyka barokowa jest wszędzie powiązana z gwałtownymi zmianami historycznymi,

długotrwałymi wojnami, okresami powszechnego i nieuchronnego zagrożenia przemocą. Kieruję

zatem do Autorki pytanie: czy stylistyka neobarokowa jest możliwa jako arbitralnie wybrany model

estetyczny,  czy  też  może  jej  zastosowanie  przez  Díaza  nie  było  swego  rodzaju  koniecznością,

zdeterminowaną przez jego doświadczenia i jego dziedzictwo historyczne? Czy można było napisać

tę  książkę inaczej?  Czy Díaz zdoła się  uwolnić  od stylistyki  neobarokowej  w swojej  przyszłej

twórczości, zwłaszcza wobec faktu, że tak mało pisze?

Druga  kwestia,  o  którą  chciałbym  zapytać  Autorkę  rozprawy,  to  kontekst  historyczny

neobaroku. Czy stylistyka neobarokowa jest  zjawiskiem lokalnym, ograniczonym do twórczości

Díaza, czy częścią szerszego nurtu w literaturze migrantów, czy może zjawiskiem epokowym? W

rozprawie,  mimo że cytowana jest  monografia Eggingtona (2010) o współczesnej  polityce jako

barokowym  ‟spektaklu  prawdy”,  brak  ogólnej  refleksji  nad  barokiem  jako  zjawiskiem

historycznym. Czy kulturowe i historyczne tło powieści Díaza jest  zatem zjawiskiem lokalnym,

ograniczonym do środowiska diaspory i migrantów, czy ogólną charakterystyką naszych czasów?

Jest to pytanie o historyczne znaczenie twórczości Díaza w kanonie literatury amerykańskiej: czy

jest to literatura drugorzędna, ‟a minor literature”, czy może dokonała się transformacja literatury

drugorzędnej w kanoniczną, ‟a major literature”, co według tez Caravala, Zamory i Eggingtona jest

jednym ze skutków rozwoju stylistyki barokowej?

III. Ocena formalna

Rozprawa jest napisana poprawnym językiem akademickim, jej układ jest dostosowany do założeń

metodologicznych, a redakcja tekstu została przeprowadzona dokładnie i starannie. Podczas prac

redakcyjnych wkradły się do tekstu dwie drobne pomyłki,  które należy poprawić,  jeśli  zostanie

podjęta decyzja o publikacji rozprawy. Na stronie 184 bibliografii brakuje zera w dacie wydania

jednej z książek, a na stronie 191 – roku wydania jednego z artykułów. Z uwagi na marginalne

znaczenie tych pomyłek, formalną stronę pracy można uznać za bardzo dobrą.

IV. Ocena dorobku naukowego mgr Majkowskiej

Mgr  Majkowska  opublikowała  pięć  artykułów  naukowych  w  czasopismach  i  zbiorach

monograficznych,  oraz  wygłosiła  szesnaście  referatów  na  międzynarodowych  konferencjach

naukowych, co jest dużym osiągnięciem na tym etapie kariery naukowej, w pełni wystarczającym

by  dopuścić  doktorantkę  do  dalszych  etapów  przewodu  doktorskiego.  Na  szczególną  uwagę
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zasługują  jej  tematyczne  cykle  artykułów  na  temat  literatury  migrantów  z  krajów  Ameryki

Środkowej w Stanach Zjednoczonych.

V. Wnioski

Rozprawa mgr Karoliny Majkowskiej jest wybitnym osiągnięciem naukowym, jedną z najlepszych

monografii  na temat  twórczości  Junota  Díaza.  Jest  to nie  tylko pełne opracowanie historyczno-

literackie i bibliograficzne, lecz przede wszystkim oryginalna i bardzo udana praca interpretacyjna,

przekonująco umieszczająca twórczość  Díaza w nurcie metafikcji historiograficznej, wśród dzieł

takich pisarek i pisarzy jak William Faulkner, Saul Bellow, Toni Morrison czy Edgar Lawrence

Doctorow. Díaz, dzięki interpretacji przedstawionej przez mgr Majkowską, nie jest tylko epigonem,

kolejnym  autorem  rewizjonistycznych  powieści  historycznych,  lecz  stylistycznym  nowatorem,

wprowadzającym do literatury amerykańskiej dojrzały i poważny rodzaj literatury neobarokowej,

podobnej  do  wielkich  dokonań  wcześniejszych  pisarzy  iberoamerykańskich.  Rozprawa  spełnia

wymagania stawiane pracom doktorskim i stanowi według recenzenta podstawę do dopuszczenia

Autorki  do  dalszych  etapów  przewodu  doktorskiego.  Na  podstawie  tych  cech  rozprawy,  oraz

przedstawionego dorobku naukowego, wnioskuję o dopuszczenie mgr Karoliny Majkowskiej do

dalszych etapów przewodu doktorskiego, oraz zgłaszam wniosek o wystawienie rozprawie oceny

wyróżniającej i o opublikowanie rozprawy w formie książkowej.

Poznań, 14 grudnia 2016 r.
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