
Motyw wykluczenia w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel 

Streszczenie 

 Głównym celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska wykluczenia jako motywu 

literackiego w wybranych powieściach Shenaz Patel i Anandy Devi w odniesieniu do 

konkretnej przestrzeni geograficznej (rodzinnej wyspy pisarek oraz terenów administracyjnie 

i historycznie z nią związanych). Poniższa praca nie jest pracą socjologiczną, gdyż materiał 

badawczy pochodzi z utworów fikcyjnych. Opisywana w powieściach wyspa nie jest 

przestrzenią rzeczywistą, a jedynie jej licznymi reprezentacjami wytworzonymi przez 

powieściowych bohaterów. Rodzinna wyspa pisarek, jak obie jednogłośnie zaznaczają, jest 

wyłącznie inspiracją.  

 Posiłkując się socjologiczną wykładnią wykluczenia, analizuję reprezentacje zjawiska 

w literaturze, to jest w fabule, narracji, kreacji bohaterów, języku oraz wykorzystywanych 

środkach stylistycznych. Zwracam uwagę na interdyscyplinarny charakter zjawiska i 

wielopoziomowość jego analizy, a zwłaszcza jego literacką użyteczność – w tym korelację z 

teoriami przestrzeni. Wykluczenie jest jedną z centralnych osi, wokół których zbudowane są 

powieści Anandy Devi i Shenaz Patel. 

 Posługując się teorią geokrytyki, zestawiam i badam różne ujęcia tożsamej przestrzeni 

ukazanej w różnych momentach w czasie, z perspektywy zamieszkujących ją protagonistów 

(zarówno żywych jak i zmarłych – duchów). Co istotne, pisarki uprzywilejowują konkretny 

typ bohatera, który ze względu na swoje deficyty nie wpisuje się w wyznaczone przez 

społeczeństwo ramy i postrzegany jest jako Inny. Punkt widzenia Innego, a przez to 

wykluczonego, jest najistotniejszy w powieściach Anandy Devi i Shenaz Patel, choć nie 

jedyny. Odwołując się do założeń geopoetyki, analizuję także wpływ przestrzeni, do której 

ograniczony jest bohater, na jego modus vivendi i perspektywy, które miejsce zamieszkania 

może mu zaoferować. Nie bez znaczenia w poniższej pracy badawczej jest historia miejsca, z 

którego wyrosły pisarki, a także większość bohaterów ich powieści, gdyż za pomocą różnych 

jego elementów, to jest żywiołów, zwierząt, roślin, miejsce tudzież przestrzeń stanowią siłę 

napędową ich tekstów. Szczególną uwagę zwracam na relacje bohaterów powieści z 

miejscem, do którego zostali zredukowani, a nierzadko w którym zostali zamknięci. Oba, 

zarówno miejsce jak i człowiek wzajemnie się kształtują. Oddziałując jedno na drugie, 

nabywają raz po raz cech przypisanych do tego drugiego. To dlatego zestawione ze sobą 



rozmaite oblicza przestrzeni insularnych stanowią echo ludzkich lęków i ich mrocznych 

instynktów. 

 Praca jest analizą wielu reprezentacji wyspy i jej przestrzeni oraz relacji bohater 

wykluczony-przestrzeń, dwóch głównych nośników wykluczenia w powieściach Anandy 

Devi i Shenaz Patel. 
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