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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

„Przestrzeń pomiędzy. Diaspora i neobarok w utworach Junota Díaza”

Przedmiotem rozprawy zatytułowanej   „Przestrzeń pomiędzy.  Diaspora i

neobarok w utworach Junota Díaza” jest estetyka neobarokowa i wyrażenie

doświadczenia  diaspory  

w utworach dominikańsko-amerykańskiego pisarza Junota Díaza, zdobywcy

nagrody Pulitzera. Rozprawa ma charakter monografii  i podejmuje analizę

zbiorów  opowiadań „Topiel”  oraz  „Tak  właśnie  ją tracisz”,  opowiadań

publikowanych na łamach magazynu The New Yorker (Monstro), powieści „Krótki

niezwykły żywot Oscara Wao” oraz tekstu Nowy Jork. Science Fiction przy użyciu

narzędzi  oferowanych  przez  estetykę neobarokową w  celu  ukazania,  jak

estetyka  ta  służy  przekazaniu  doświadczenia  diaspory  oraz  jaką wizję

tożsamości diaspory dominikańskiej w USA przedstawia. 

Dotychczasowe  analizy  tekstów  Junota  Díaza  skupiały  się głównie  na

problematyce tożsamości, dorastania, science fiction, rasie, dorastaniu czy

języku,  a  używane  narzędzia  były  w  większości  oparte  na  teorii

postkolonialnej.  Narzędzia  te  wydawały  się jednak  niewystarczające  do

przeprowadzenia kompleksowych analiz, co wywołało potrzebę znalezienia

takich,  które  uwzględniałyby  złożoność zagadnienia.  Jednym  z  narzędzi

oferujących innowacyjne podejście do literatury jest estetyka neobarokowa:

nie wyklucza ona zagadnień poruszanych w teorii postkolonialnej, ale przez

swoją złożoność pozwala skupić się na innych aspektach twórczości. Ponadto,

narzędzie to jest wytworem kultury karaibskiej, wydaje się więc, że najlepiej

nadaje się do analizy literatury dominikańskiej.

Krytyka  twórczości  dominikańsko-amerykańskiej  literatury  nie  jest



jeszcze  zbyt  obszerna  i  zazwyczaj  porusza  aspekt  etniczny.  Najwięcej

opracowań krytycznych  poświęconych  jest  tekstom  Julii  Alvarez;  ostatnio

jednak coraz więcej uwagi poświęcono także twórczości Junota Díaza. Krytycy

skupiają się głównie  na  wybranych  elementach  – tożsamości,  męskości,

kolorze  skóry  (rasie)  czy dorastaniu.  Literatura  dotycząca neobaroku  jest

znacznie bogatsza. Wśród tekstów można znaleźć zarówno takie, które ujmują

problem całościowo, jak i skupiające się wyłącznie na wybranych aspektach.

W  analizie  krytycznej  brakuje  jednak  pozycji,  które  łączyłyby  estetykę

neobarokową i  doświadczenie  diaspory  w  literaturze  dominikańsko-

amerykańskiej, a w szczególności w dziełach Junota Díaza. 

Niniejsza rozprawa jest próbą połączenia obu tych zagadnień. Skupia się

na  doświadczeniu  emigracji  oraz  diaspory  i  bada  je  w  paradygmacie

neobarokowym.  Praca  składa  się ze  wstępu,  czterech  rozdziałów

poświęconych  różnym  aspektom  neobaroku

w tekstach Junota Díaza (każdy rozdział zakończony jest konkluzją), a także

z zakończenia.

Pierwszy  rozdział rozprawy  nakreśla  kontekst  historyczno-społeczny

emigracji  

z  Dominikany,  a  także  pokrótce  omawia  literaturę dominikańsko-

amerykańską,  

aby  stworzyć kontekst  dla  twórczości  Junota  Díaza.  Zawiera  także  krótką

informację biograficzną na temat autora i sytuuje jego twórczość w estetyce

neobarokowej.  Pierwszy rozdział oferuje także ramę teoretyczną dotyczącą

diaspory  (Françoise  Král,  Igor  Maver,  Dalia  Kandiyoti),  neobaroku  (Alejo

Carpentier,  Monika Kaup,  Félix  Guattari  i  Gilles  Deleuze,  Severo  Sarduy,

Lezama Lima, William Egginton, Angela Ndalianis, Lois Parkinson Zamora,

César  Augusto  Salgado,  William  Egginton)  i  pokrótce  omawia  teorie

hybrydy, science-fiction i magicznego realizmu. Rozdział stanowi podstawę

teoretyczną dla analitycznej części rozprawy. 

Rozdział drugi  skupia się na zjawisku hybrydyzacji.  W pierwszej części

rozdziału omówiona została teoria hybrydy (Homi Bhabha, Amar, Acheraïou,

Gloria  Anzaldua,  Ania Loomba,  James Clifford,  Bill  Ashcroft),  następnie  w



części  analitycznej  ukazane  zostały  przykłady  hybrydyzacji  w  tekstach.

Analiza  skupia  się na  wielu  płaszczyznach:  począwszy  od  konstrukcji

tekstów, poprzez elementy językowe, intertekstualność, kulturę, kończąc na

samych bohaterów.

Rozdział trzeci stanowi niejako naturalną kontynuację rozdziału drugiego 

i  poświęcony  jest  zjawisku  science-fiction.  Podobnie  jak  rozdział drugi,

rozpoczyna  się od  nakreślenia  teorii  science-fiction  z  uwzględnieniem

science-fiction  w  tekstach  pisarzy  etnicznych  (Monica  Hanna,  Jessica

Langer, Anne Williams, Adam Roberts, Joy Sanchez-Taylor, Scott McCracken,

Antonella  Riem  Natale),  a  następnie  omawia  elementy  science-fiction  w

tekstach.  Oprócz  pokazania,  jak  science-fiction   obecne  jest  w

analizowanych utworach (nawiązania do utworów science fiction, komiksy,

naukowe opisy, a także opisy bohaterów i miejsc wykorzystujące estetykę

science-fiction), została podjęta także próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego

autor  sięga  po  gatunek  science-fiction  i  jakie  ma  to  konsekwencje  dla

interpretacji utworów.

Rozdział czwarty  poświęcony  jest  zagadnieniu  magicznego  realizmu,

który  także  

w  swojej  istocie  jest  hybrydą.  Po  przestawieniu  założeń teoretycznych

(Maggie Ann Bowers, Alejo Carpentier, Angel Flores, Lois Parkinson Zamora,

Wendy  B.  Faris,  Stephen  Slemon)  oraz  historii  magicznego  realizmu,

następuje próba analizy magicznego realizmu w utworach pisarza, między

innymi fukú, Mangusty, „głosu” czy mężczyzny bez twarzy. Analiza skupia się

także  na  teorii  magicznego  realizmu przedstawionego  przez  Lyn Di  Iorio

Sandín i Richarda Pereza, dla których magiczny realizm przejawia się także

jako  momenty  magiczne,  „przebicia” –  na  przykład  zapomnianej  czy

wypartej historii do realistycznego tekstu.  

Rozdział piąty  – konkluzja – jest próbą podsumowania całej rozprawy, a

także odpowiedzi na pytanie dlaczego autor używa estetyki neobarokowej,

aby  mówić 

o  doświadczeniu  diaspory.  Tekst  pokazuje,  jakie  znaczenie  ma

wykorzystanie  tej  estetyki  oraz  jaki  obraz  disapory  dominikańsko-



amerykańskiej przedstawia. We wnioskach zasugerowano także, jak można

wykorzystać estetykę neobarokową,  aby  wyrazić 

doświadczenie szerszej grupy migrantów, nie tylko z Wysp Karaibskich, lecz

także  

z innych obszarów kulturowych. 


